
til fjárlaga fyrir árið 1923.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).
*

I. KAFLI.

T ekj u r .

1. gr.
Árið 1923 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2 . - 5 .  

gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

1. Frumvarp

2. gr.
Þessir skattar og lollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur....................................................................... 210000
2. Tekjuskattur og e ig n a rsk a t tu r ............................................ 800000

1010000
3. A u k a te k ju r ................................................................................ 250000
4. Erfðafjárskattur........................................................................ 30000
5. Vitagjald ................................................................................ 150000
(5. Leyfisbrjefagjöld...................................................................... 10000

440000
7. Utflutningsgjald ...................................................................... 600000
8. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vin,

ávaxtasali og l ím o n a d e ) ...................................................... 250000
9. Tóbakslo llur.............................................................................. 600000

10. Kaffi- og sy k u r to l lu r ............................................................. 80Q000
11. Vórutollur ........................................................................ 1200000
12. Annað aðflutningsgjald ...................................................... 60000

2910000

Flvt ... 4960000
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kr. kr.

Flutt ... 4960000
13. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð ............................. 20000
14. S tim pilg jald ............................................................................... 500000
15. Lestagjald af s k ip u m ............................................................. 40000
16. Pósttekjur ................................................................................ 300000
17. S ím a te k ju r ................................................................................ 1000000

1300000
18. T ó bakse inkasa la ........................... ..................................... 200000
19. Bifreiðaskattur ........................................................................ 30000

»- Samtals ... ............ 7050000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 50
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli.......... 10000
4. Tekjur af skipum ............................................................... 150000

Samtais ... ............ 190050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ............................................................... 250000
2. Tekjur af R æ ktunars jóði...................................................... 20000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög-

um nr. 14, 9. júlí 1909 ....................................................... 40000
4. Væntanlega útdregið af þeim b r je f u m ............................. 15000

Flyt ... « • • • • • 325000
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kr. kr.

Flutt ... 325000
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) i Eimskipafjelagi íslands 6000
(3. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................... 5000
7. Greiðsla frá L andsvers lun inn i............................................ 240000

Samtals ... ............ 576000

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

.... ....
kr. kr.

1. Óvissar tekjur ....................................................................... 20000
2. Endurgreidd skyndilán til e m bæ tt ism anna .................... 400
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur .................... 2000

Samtals ... ............ 22400
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II. KAFLI.

G jö ld .

(3. gr.
Árið 1923 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í 

7.—19. gr.

7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

I. Vexlir:
1. 4°,o lán úr ríkissjóði Danmerkur, 500000 kr., tekið 

1908 til 15 ára lil símalagninga .............................
2. lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum,

1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks 
bankavaxtabrjef Landsbankans .............................

3. 41 2°/o lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að 
kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans

4. 4 7 2 °,o lán hjá dönskum bönkum, 500000 kr., tek- 
ið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra útgjalda (Reykja- 
víkurhöfn 0 . f l . ) ...............................................................

5. Ritsímalánið 1913, 4°/0 og endurborgun á 30 ár- 
uni, tekið hjá mikla norræna ritsímaf)elaginu ...

6. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára, með 
bankavöxtum hjá Landsbankanum, að upphæð 
100000 kr.............................................................................

7. 5° 0 lán, tekið til símalagninga 1917 bjá mikla 
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára, 500000 kr. ...

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum, 2 
milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir ’/i °/0 liærri 
en forvextir Þjóðbankans d a n s k a .............................

9. Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan. 
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr. ...

10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918 
með útlánsvöxtum bjá íslandsbanka, að uppbæð 
1 milj. kr ......................................... . .............................

kr.

l'iyt

2333,33

36562,50

7593,76

7500.00 

16246,30

5320.00 

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

kr.

204400,41
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kr. kr.

Flutt ... 204400,41
11. Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með

5°/o vöxtum, 2x/a milj. k r ............................................... 40000,00
12. Lán hjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919 með

5% vöxtum, afborgunarlaust, að upphæð 1 milj. kr. 50000,00
13. Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919 með

5°/o vöxtum til 20 ára, 41/-’ milj. k r .......................... 185625,00
14. Innlent lán 1. júlí 1920 með 51 2 %  vöxtum til

20 ára, 3 milj. k r ............................................................. 144375,00
15. Enskt lán 1. sept. 1921 með 7°/o vöxtum lil 30

ára, l l j t  milj. kr ............................................................... 105000,00
729400,41

Afborganir:
1. Af láninu frá 1908 ... ................................................ 33333,33
2. — — — 1909 ...................................................... 50000,00
3. — — — 1912 ...................................................... 8333,33
4. — — — 1912 ...................................................... 33333,34
5. — — — 1913 ......................... ............................ 12744,72
6. — — — 1916 ...................................................... 4000,00
7. — ritsímaláni 1917 ...................................................... 9768,82
8. — skipakaupaláni .......... ............................................ 200000,00
9. — ritsímaláni Landsbankans ...................................... 3400,00

10. — íslandsbankaláni 1 9 1 8 ............................................ 100000,00
11. — láni danskra banka 1919 ..................................... 225000,00
12. — innlenda láninu 1920 .............................................. 150000,00
13. — enska láninu 1921 .................................................... 50000,00

879913,54

Framlag til Landsbankans, 9. g re iðs la ............................ 100000,00

Samtals ... ............ 1709313,95

8. gr.

%

kr. kr.

Borðfje Hans Hálignar konungsins ............................. 60000
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‘J. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþ ingiskostnaðar............................................................. 220000
2. Til yfirskoðunar landsreikninga ..................................... 3000

--------------- 223000

Samtals ... ............ 223000

i U .  g l .

Til ráðuneytisins, hagstofunnar, sendiherra, 
kostnaðar er veitt:

ulanrikismála og ríkisráðs-

3.
4.
5.
6 .

A.
Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. 

Til ráðherra:
a. Laun ..............................................
b. Til risnu .....................................

fl.
30000
4000

1.
2,

3.
4.
5.
6.

Til utanferða ráðherra .......................................................
Laun starfsmanna s t jó rnarráðs in s ....................................
Annar kostnaður ...............................................................
Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum .............................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð- 
herrabústaðnum ........................................................................

B.
Hagstofan.

Laun h a g s to fu s tjó ra ...................................
Laun a ð s toða rm anns ..................................
l 'appír, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ....................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m .....................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ..........

Flyt

kr. kr.

34000
8000

95940
22000
19340

3000
182280

47800

230080
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kr. kr.

Flutt
C.

Sendiherra, ulanrikismál og rikisráðskostnaður.
1. Til sendiherra í Kaupmannnahöfn:

a. Laun ................................................................... 20000
b. Til húsaleigu ..........    3000
c. — risnu ...................................................... 5000
d. — skrifstofuhalds .....................................  16000

2. Fyrir meðferð utanrikismála ...
3. Rikisráðskostnaður ....................
4. Kostnaður af sambandslaganefnd

230080

72000

Samtais 302080

11. gr.
Til dómgæslu og lögreglustjórnar o. íl. er veitt:

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. J.aun d ó m a ra .....................................
b. Laun ritara .....................................
c. Annar kostnaður .............................

52500
6300
2500

2. I.aun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . ...
3. Laun h repps t jó ra ....................................................................

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:
a. L a u n ....................................................................  23260
b. H ú sa le ig a ............................................................  3000
c. Hiti, Ijós og ræsting ....................................... 2200
d. Ýms gjöld .....................................................  1940

Fiyt -

kr.

61300
176220

32400

30400

300320

kr.
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kr. kr.

Flutt ... 300320
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innbeimlumanns 24300
b. Laun 3 t o l l v a r ð a .............................................. 16200
c. H ú s a le ig a .............................................................  6500
d. Hiti og Ijós ......................................................  1500
e. Vms g jö ld .............................................................  10000

58500
Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og

lögreglustjóra í Revkjavík njóta dyrtíðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta 60000
7. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnað-

ar f a n g e lsa ................................................................................ 15000
8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
9. Borgun til sjódómsmanna .............................................. 1000

10. Borgun til setu- og varadómara ..................................... 3000
449820

B.
Ýmisleg gjöld.

1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ... 900
b. Til pappírs og prentunar ............................  12000
c. Til koslnaðar við sendingar með póstum 1200

14100
2. Burðareyrir og embættisskeyti:

a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-
eyri undir embættisbrjef ............................. 25000

b. Fyrir embættisskeyti .....................................  60000
85000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar op-
inberar byggingar ............................................................... 8000

4. Til embættiseftirlitsferða...................................................... 6000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un á skipam ælingum ............................................................. 500
6. Til landhelgisgæslu ............................................................... 30000
7. Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skatlvirðingar 5000

148600

Samtals ... ........... 598420
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12. gr.

Til læ k n a sk ip u n a r  og h e i lb r igð ism ála  er veitt:

kr. kr.

1. Laun ........................................................................................ 327240
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eítir reikningi alt að 3000
.‘t. Styrkur til læknisvitjana handa h ’'eppum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn, alt a ð ............................. 6000
Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum og er því

skilyrði bundinn, að þær sendi með umsókn sinni
skilagrein um hvernig verja á styrknum. Stjórnarráðið
úthlutar honum aðeins til þeirra hreppa, sem um
ræðir í 12. gr. 3—16 fjárl. 1922.

4. Til núverandi aðstoðarlæknis á lsafirði, enda nýtur
hann eigi annara launa úr ríkissjóði ............................. 2500

r>. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsteds í Reykja-

vík ........................................................................................ 2400
b. Styrkur til sama manns, til lækningaferða kring-

uin landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með
því skilyröi, að hann hafi á hverri hringferð að
minsta kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim
hinum fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði
við stjórnarráðið, eftir reikningi, alt a ð ................... 500

i 2900
6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Rernhöfts í Reykjavík ... 1500
7. Styrkur til háls- og neflæknis Olafs Þorsteinssonar í

Reykjavík ................................................................................ 1500
Slyrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsteds, Vilh.

Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar, er bundinn því
skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í
læknadeild háskólans lil í sinni sjerfræði og veiti fá-
tæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

8. Til geislalækningastofu rikisins ..................................... ; 12000
9. Til Radíumsjóðs íslands, stvrkur til að reka radfum-

lækningar ................................................................................ ; 2500
10. Holdsveikraspítalinn............................................................... 91556

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ........................................................................ 9000
H. Annar kostnaður:

1. Laun s ta r f s m a n n a ...................................... 14000
2. Viðurværi 59 manna (ca. 160 a. á dag) 34456

1

Flyt ... 48456 | 9000 450696
A lp t .  192‘2. A. ( 3 k  l ö g g j a f a r p in g ) . 2
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kr. kr.

Flutt ... 48450 9000 450696
3. Klæðnaður .......... . ............................. 3000
4. Meðul og sá ra u m b ú ð ir ............................. 1800
5. E ld s n e y l i ...................................................... 13000
6. Ljósmeti ...................................................... 2000
7. Húsbúnaður og áhöld ............................. 2500
8. Viðhald á húsum ..................................... 3000
9. Þvottur og ræsting..................................... 3000

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skem tanir ...................................................... 800
12. Skattar o. fl................................................... 2500
13. Ýmisleg g j ö l d .............................................. 2000

82556

91556

Geðveikrahælið á Kleppi ................................... ................ 55340
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. I.aun l æ k n i s ...................................................... ................ 9000 ;
B. Önnur gjöld:

1. Kaup s ta r f s m a n n a ..................................... 10000
2. Viðurværi 90 manna (ca. 100 a. á dag) .. 52560
3. Ivlæðnaðnr 00 sjúklinga á 100 kr. handa

hverjum ...................................................... 6000
4. Meðul og u m b ú ð ir ..................................... 600
5. Ljós og hiti .............................................. 10400
0. Viðhald og áhöld ..................................... 10000
7. Þvottur og ræ sting ..................................... 2000
8. S k e m ta n ir ..................................................... 1000
9. Skattar m. m ................................................ 1000

10. Óviss gjöld ............................................ 1500
----------- 95060

104060
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 04 sjúklingum, 200 a. á dag 46720
Tekjur af búinu .............................................. 2000

48720

Mismunur .. 55340

Flvt ... 506036
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Flutt ...
12. Heilsuhælið á Vifilsstöðum

Sá kostnaður sundurliðast þaunig
A. Laun l æ k n i s ............................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna..........
2. Viðurværi.........................
3. Lyf og hjúkrunargögn ...
4. Ljós og hiti ..................
5. Þvottur og ræsting ..............
6. Viðhald húsa ..................
7. Viðhald vjela ..................
8. Húsbúnaður og áhöld ...
9. Flutningskostnaður.........

10. Óviss gjöld .................

30000
125000

8000
26000

6000
8000
5000
8000
9000
5000

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag 146000
Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag 14600
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á dag ... 26280

Mismunur ...

Núverandi læknir á Vífilsstöðum nýtur eftirlauna 
samkvæmt eftirlaunalögum 4. mars 1904 og telst em- 
bættisaldur hans frá 1. janúar 1910.

13. Önnur gjöld:
a. Slyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ....................

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, ekki yfir 70 
aura fyrir hvern dag, gegn því, að bjerað það, sem 
sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum 
nemur.

b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á fðst- 
um læknissetrum, alt að þriöjungi bvggingarkostn- 
aðar, og með því skilyrði, að stjórnarráðið sam- 
þykki teikningu af húsinu, eftir að hafa fengið álit 
Iandlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, 
er sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sjer til eign- 
ar og rskstrar ...............................................................

F l y t  . . .

kr. kr.

9000

506036
52120

230000

239000

186880

52120

10000

20000

30000 558156
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kr. kr.

Flutt ... 30000 558156
c. Bólusetningarkoslnaður .............................................. 1500
d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............ 4000
e. Gjöld samkv. 25. gr. í Iögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til ís-
lands ................................................................................ 1000

f. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt-
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr......................... 70000

g. Kostnaðúr við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-
skólum ................................................................................ 1500

h. Slyrkur til hjeraðslækna til ulanferða, í því skyni
að afla sjer nýriar læ kn isþekk ingar........................... 3000

Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillög-
um landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250
kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

i. Styrkur til s jú k ra s a m la g a .............................................. 6500
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins

íslenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al-
menn sjúkrasainlög fá að lögum.

j. Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn að minsta
kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ........... 2000

k. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-
haldsnáms i Kristjaníu eða K a u p m a n n ah ö fn ......... 800

1. Viðbólarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn-
mikilli launaból annarstaðar frá ............................. 300

120600
Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna.................... 25000

Sarntals i 70375(5
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

- kr. kr.

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalögum .............................................. 86400
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur 66000
c. Brjefhirðingamenn.............................................. 18000

170400
2. Pöstflutningur ...................................................... 170000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík hjá aðalpóstmeisl-
ara og póstmeistara, eftir reikningi ........... 8500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja-
víkur hjá póstmeisturum og á stærri póst-
afgreiðslum ...................................................... 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póst-
stofum og póstafg re iðslum ............................. 11000

(1. Önnur gjöld ...................................................... 43000
-------- 82500

-------------------- 422900

B . 1

Vegabælur.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegam álastjóra .................................... 0500
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................... 6840
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

eftir reikningi, alt að ............................. 3500
4. 'I'il aðstoðarmanna og mælinga, alt að .. 7500
5. Skrifslofukostnaður ..................................... 7300

- - 34640
11. I'lutningabrautir:

1. Húnvetningabraut ..................................... 5000
2. Skagfirð ingabraut..................................  ... 20000-
3. Biskupstungnabraul ..................................... 25000
4. Hvammstangabraut ..................................... 8000
5. Viðhald flutningabrauta ............................ 52000
(5. Til aðgerðar og endurbyggingar I’Ióa-

brautarinnar, gegn því, að Árnessýsla
leggi fram þriðjuDg k o s tn a ð a r .................. 10000 i

Flvt ... 120000 34640 422900
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Flutt ... 120000
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holta- 

vegarins, gegn því, að Rangárvallasýsla 
leggi fram þriðjung kostnaðar ...........  20000

III. Þjóðvegir:
1 . Stykkishólmsvegur ............................. ... 20000
2 , Langadalsvegur í Húnavatnssýslu ... ... 15000
3. Öxnadalsvegur ..................................... ... 10000
4. Hróarstunguvegur ............................. ... 15000
5. Aðrar vegabætur og viðhald ............ ... 40000

IV. F ja llvegir ...............................................................................

V. 1. Til á h a ld a ......................................................  15000
2. Til bókasafns verkamanna ....................  300

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að .....................  ..
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar 
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

VII. Til dragfeijuhalds á H jeraðsvötnum ..................
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarf ljó ti ............................

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða ......................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum ..

D.
Hraðskeyta- og lalsímasamband.

I. Ritsímafjelagið mikla^norræna, umsamið árgjakl (til 
1 9 2 5 ) .........................~ .........................................................

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. tl. ...
III. Til lagningar nýrra lína o. fl.:

1. Kaup á og farmgjald fyrir staura í línuna Búð-
ardalur—Króksfjarðarnes............... 33000

2. Símalína Hesteyri—Aðalvik....... ................  25000

Flyt ... 63000

kr. kr.

34640 422900

140000

100000
10000

15300
40000

500
500

340940

200000
100000

300000

35000
20000

55000 1063840
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IV.

Flult ... 03000
3. Loftskeytastöð á Síðu .......................... 25000
4. Símalína Sauðárkrókur—Víðimýri 27000
5. — Reyðarfjörður—Fáskrúðsfjörður 39000

Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum ........... 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-

a n n a ........................................  .......... 11000
3. Ritsímastöðin í Reykjavík .................. 32000
4. Þráðlausa stöðin i Reykjavík .......... 7500
5. Bæjarsíminn i Reykjavík .................. 68000
0. Áhaldahúsið ......................................... 2500
7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjar-

símakerfinu .......................................... 7300
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásamt bæj-

arsimakerfinu .................................. 10400
9. Ritsímastöðin á ísafirði ásamt bæjar-

símakerfinu .......................................... 5800
10. Símastöðin á Borðeyri.......................... 5000
11. Simastöðin í Hafnarfirði, alt a ð .......... 13500
12. Símastöðin í Vestmannaevjum, alt að 5000
13. Simastöðin á Siglufirði......................... 5500
14. Til aukaritsímaþjónustu .................. 2000
15. Til loftskeytastöðvar í Flatev ........... 2600
16. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri.......... 3000
17. Til Ioftskeytastöðvar á S íðu ................. 1000
18. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar tal-

símastöðvar ......................................... 60000

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m....................

VI. Viðbót og viðkald stöðvanna ..................................

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir 
reikningi, alt að ........................................................

VIII. Viðhald landssímanna.................................................

IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern .................

kr.

55000

154000

532100

48000

25000

0000

100000

1000

kr.

1003840

921100

Fly t 1 98 49 40
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Flutt ...
E.

Vitamál.
Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra.... .................................... 9f>00

Hann sje umsjónarmaður vitanna og 
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar 
landsstjórn, hjeraðsstjórnum og bæjar- 
stjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.

2. Til verkfróðra aðstoðar ...................... 0300
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt a ð ...................................  2000

II. Laun v i t a v a r ð a .............................................
III. Rekstrarkostnaður vitanna ....................
IV. Sjómerki, þarm eð talið viðhald sæluhúsa
V. Vmislegt .....................................................

Samtals

kr. kr.

1984940

21S00
20500
55000
10000
10000

117300

........... 2102240

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

BiskupsembættiÖ:
1. Laun biskups ...............................................................

■

9500
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ............................ 3000

Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880, 

L gr.......................................................................................... 408,28

12500

2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 
og prestsekkjur njóta samkvæmt l ö g u m .................... 8000

Flj’t - 8408,28 12500
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kr. kr.

Flutt ... 8408,28 12500
3. Framlag til prestlaunasjóðs.............................................. 260000
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju 400

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ........................................................................ 125000

268808,28

281308,28

b. Til kennara í sðgu og málfræði islenskrar tungu 
að fornu og nýju, með sjerstöku tiiliti til sam- 
bands hennar við aðrar germanskar tungur ... 6300

c. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur .....................................  12000
2. Húsaleigustyrkur ............................. 6000

Húsaieigustyrk og námsslyrk má að eins 
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 
kr. mest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. 
mest í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega 
að eins veita utanbæjarstúdentum.

d. Til kensluáhalda læ k n a d e i ld a r .............................

18000

500
e. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna- 

fræði, 1000 kr. til hvors ..................................... 2000
f. Hiti, ljós, ræsting og v je lg æ s la ............................. 5000
g. ö n n u r  gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun .....................................  1000
b. Dýrtíðaruppbót ....................  700

1700
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann 
hefir áður no t ið ....................  1600

b. Dýrtíðaruppbót ... ............  700
2300

3. Ýms g j ö l d ............................................  4000
8000

II. Námsstyrkur til íslenskra slúdenla í erlendum 
skólum .................................................................................

164800

8000

Flvt ... •.• ... 454108,28
A lp l .  1922. A. (34.  lö g g ja l 'a r p in g ) . 3
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kr.

Fiutt ...
1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir 

hvern viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og 
í helstu menningarlöndum öðrum, en senda verða 
þeir stjórninni skilríki fj’rir því, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir íá 
eigi kensiu í við Háskóla íslands. Styrkurinn skal 
sðeins veittur stúdenlunum fvrstu 4 námsárin.

454108,28

III. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n .........................
b. Önnur gjöld:

94140

1. Til bókasafns skólans .................... 400
2. — eldiviðar og ljósa .................... 4000
3. — skólahússins utan og innan .. 2000
4. — tímakenslu og til prófdómenda,

alt a ð ..................................................... 10000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

sluðulsuppbót ..................................... 3600
7. L æ kn isþóknun ..................................... 200
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ymisleg gjöld ..................................... 3000

10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum .................... 800

11. Til áhalda við fimleikakenslu 100
12. Til verðlaunabóka ............................. 100

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemeudum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn íyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n ..............................................................................
h. ()nnnr gjöld:

1. Til þriggja a u k a k e n n a ra .................  9200
2. Tímakensla ....................................  4000
3. Til bóka og kensluáhalda ........... 1000

26600
120740

F ly t 14 20 0 2 3 5 8 0  5 7 4 8 4 8 , 2 8
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kr. kr.

Flutt ... 14200 23580 574848,28
4. Til eldiviðar og Ijósa .................. 5000
5. Námsstyrkur .................................. 700

Utaubæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. Laun ..........................  600
b. Dýrtíðaruppbót ..........  300

900
7. Til skólahússins utan og innan ... 2000
8. Til ýmislegra gjalda .................. 2000

24800
48380

Kennaraskólinn:
a. L a u n ........................................ •» • • • • 24120
b. Önnur gjöld:

1. Tímakensla .................................. 2500 íI
2. Eldiviður og ljós .......................... 3500
3. Bókakaup og áhöld .................. 500
4. Námsstyrkur .................................. 3000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds .................................. 1000
6. Ýmisleg gjöld .................................. 2500

13000
37120

Stýrimannaskólinn:
a. L a u n ......... ............... .......................... ................ 15480
b. Önnur gjöld:

1. Til tímakenslu.................................. 4000
2. Til eldiviðar og ljósa .................. 2500
3. Ýmisleg gjöld .................................. 3500
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

lestra .................................................. 300
10300

25780
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ....................................................... .......... 14400

Flyt ... 14400 686128,28
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kr. j kr.

Flutt ... 14400 686128,28
b. Önnur gjöld:

1. Husnæði m. ni...................................... 1800
2. Ljós og hiti ' ..................................... 1200 í

3. Ýmiss kostnaður ............................ 1200
4. Húsnæði, Ijós og hiti skólastjóra... 2800 11

7000
2Í400

Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n ...................................................... 10800 í
b. Til smíða-, leiklimi- og dráttlistar-

k e n s l u .................................................... 1600 i
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ...........  600
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
4. Ýmisleg g jö ld ....................  3000

8600
21000

2. Til bændaskólans á Hvannevri:
a. L a u n ....................................................... 11880
h. Til smíða- og leikfimikenslu 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ............ 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3200
4. Ýmisleg g jö ld ....................  2500

7200
— ----------------- 20380

Styrkurinn til verklegs náms við bænda-
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nem-
endum, sem stunda verknám, samkvæmt samn-
ingi, eigi skemur en 6 vikur á ári og skila
skólanum dagbókum um vinnubrögðin yfir
námstimann, og nemi styrkurinn aldrei hærri
upphæð á hvern nemanda en 12 kr. fvrir
hverja viku námstimans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, sam-
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

Flyt ... 41380 707528,28
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b.
c.

Til skólahalds á E iðum :
a. L a u n ...................................

Til að s toðarkens lu ..........
Önnur gjöld:
1. Til búnaðarnáms ...
2. — kensluáhalda ...
3. — eldiviðar og ljósa
4. Ýmisleg g jö ld ............

F lu t l  ...

11880
600

600
500

4000
2500

7600

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavik til þess 

að reka Iðnskóla í Rvik, undir víirumsjón 
lan d ss t jó rn a r in n ar .....................................................

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akurevri, til kvöld- 
skólabalds ...........  ..............................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til kvöld- 
skólahalds ...............................................................

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Sevðistirði, til 
kvöldskólahalds ......................................................

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/5 rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda sljórnarráðinu 
skvrslu, enda samþvkki það stundaskrá þeirra.

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins i Reykjavik, til þess að halda uppi 
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3 4 kostnaðar

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir '6U kostnaðar

XI. Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ..............................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Launþriggjayfirsetukvenna í Revkja-
vik ......................................................  000

b. Annar kostnaður, alt a ð ..................  400

ívt

kr.

41380

20080 [

j

6000 í
!

1000 | 

1000 

600

6500

6500

1500

1300

2800

kr.

707528,28

61460

8600

13000

700588,28
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Flult
3. Styrkur til námskvenna .............................
4. Húsaleiga og hiti, ]jós og ræsting ..........

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1804) 
kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis- 
sjóði ....................................................... 19000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ....................  2000

c. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 800

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1000 

kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis- 
sjóði ......................................................  11600

b. 40 kr. fyrir hverja námsmev, sem
er alt skólaárið, alt a ð ....................  1400

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara og dýrtiðaruppbót ....................
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, ineð 

sömu skilvrðum sem verið hefir, alt a ð ...........
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, alt að 

þriðjungi kostnaðar, með því skilyrði, að stjórn- 
arráðið samþykki uppdrátt af h ú s u n u m ...........

4. Til prófdómara við barnapróf .............................
5. Til framhaldskenslu handa kennurum ...........
6. Utanfararstvrkur handa barna- og unglinga- 

kennurum ...............................................................
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að 

styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sina, 
ásamt vottorðum.

7. Umsjón træðslumála:
a. Laun fræðslumálastjóra....................  9000

Flvt ... 9000

2800
7000
1700

218 0 0  i

13000

350000
!

5000 5

20000 I
4200
1500

2000

382700

790588,28 

: 11500

34800

830888,28
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kr.

Flutt ... 9000
b. Skrifstofukostnaður lians .....  1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að ................................................ 1000

382700

11000

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,

Akureyrar og H afna rf ja rða r ...................................  2Ö000
Styrkurinn er veittur með því skilj'rði, að 

skólarnir fuilnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrks- 
ins. Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmenn- 
um kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, 
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar 
styrknum og hefir eftirlit með skólunum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg 13000

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísatjarðarkaupstað, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar 
að ...............................................................

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 
bækur ...............................................................................

XVII. Til kenslu heyrnar- og málleysingia m. m ...............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nem- 

endanna eða nemendurnir sjáifir greiði kostnað, 
ef efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872,
2. gr.

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar frá

XIX. Sundkensla:
1. Til sundkenslu í Reykjavík .............................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og 
Slýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, sem 
getnr í 1-lið, og til aðstoðar við að kenna öðr- 
um sundkennurum björgunarsund ....................

Fiyt ...

300

1500

1800

kr.

830888,28

393700

40000

1500

1200
13000

1000

1287288,28
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kr. kr.

Flutt ...
3. Til sundkenslu o. fl. annarstaðar ....................

Slyrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefnduin með því skilyrði, að annarstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

1800
2000

1287288,28

3800

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar tii þess að halda 
uppi kenslu í trjeskurði í Revkjavík .................... 1500

Samtals ... ............ 1292588,28

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................
b. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur 

ársmaður, 2000 kr., með ve rðs tuðu lsuppbó t.........
c. Til að kaupa bækur og handiit og til bókbands
d. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ...........
e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .............................
f. Húsaleiga ........................................................................
g. Ýmisleg gjöld ...............................................................

2. P jó ð s k ja la s a fn ið :
a. Laun ................................................................................
b. Til að binda inn og búa um skjöl og tii að út-

vega og afrita merk skjöl og bækur banda safninu
c. Til að gefa úl skrá yfir skjalasafnið o. fl.

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð .............................
c. Til að útvega forngripi, alt a ð .....................................
d. Til áhalda og aðgerða ..............................................

Flv t

kr.

23940

3600
12000
2400

360
500

1000

16200

2000
250

9500
1200
1500
600

12800

kr.

43800

18450

62250
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kr. kr.

Flutt ... 12800 62250
e. Til að kaupa íslensk lislaverk og l is t ið n a ð ............ 3000
f. Til rannsókna og undirbúnings á skrásetningu forn-

menja, alt að ............................................................... 1200
17000

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 slundir á viku, eftir
nánari fj'rirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðifjelagið............................................................... 1500
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600

kr. á ári. |
Styrkurinn veilist með því skilvrði, að safnið sje

tii sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar og l jó s a ...................................................... 10000
b. Til viðhalds og áhalda .............................................. 2000

12000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og s ý s lu s jó ð i ...................................................... 2500
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði 1500
8. Til Hins íslenska bókmentafjelags ............................. 1500
0. Til Þjóðvinafjelagsins ...................................................... 750

10. Til Fornleifafjelagsins ...................................................... 800
Styrkurinn greiðist því aðeins, að Arbók komi út.

11. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að .................... 1000

12. Til að vinna að textaútgáfu á íslensku fornbrjefasafni 1500
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskon-

ar registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.

18. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 —1800 og að vinna að útgáfu þ e i r r a .................... | 1000

14. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800—1873 ... 800
15. Til Dansk-Islandsk S a m fu n d .............................................. 800
16. Til fjelagsins Islendings, til að viðhalda andlegu sam-

bandi og kynningu við íslendinga vestan h a f s ............ 2500
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Arna Magn- i

ússonar og Páls V íd a l ín s ..................................................... i 800
18. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti

1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............ 3000

Flyt ... ............ 1 111200
A lþ t .  1922. A. (24. l ö g g j a fn r þ in g ) .  1
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kr. kr.

Flutt ... 111200
19. a. Styikur til skálda og listamanna ............................. 20000

Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja ;
manna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafje- i

1
laginu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn
af Stúdentafjelaginu í Reykjavík.

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þvða Goethes
Faust ................................................................................ 1200

----------------------- 21200
20. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðing-
um, enda sje safnið eign r ík i s in s ..................................... 7000

21. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögur
lærðra manna íslenskra á síðari öldum, enda sje hand-
ritið eign landsins að honum látnum. 2000

22. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirann-
sókna ......................................................................................... 800

23. Til dr. Heiga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins ............................................................... 1200

24. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ............ 3000
25. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steiuum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
26. Til Páls Þorkelssonnr, til að vinna að málsháttasafni

sínu ......................................................................................... 500
27. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínum ....................................................................... 500
28. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana 400
29. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagna-

söfnunar ................................................................................ 400
30. Til Boga Th. Melsteds, til að rita ís la n d ssö g u ............ 800
31. Til landsskjálftarannsókna .............................................. 500

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við kom-
ið og skýrslur gefnar.

32. Til veðurathugana og veðurskeyta ............................. 40000
33. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og

á A k u re y r i ................................................................................ 1500
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Ak-

ureyri 500 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
34. Til íþróttasambands í s l a n d s .............................................. 1500
35. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................ 5000
36. Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdentasambandsins,

stvrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis 500

Fiyt - 198800
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kr. kr.

Flutt ... ..........  198800
37. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með

verðstuðulsuppbót ......................................................... 4500
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns.

38. Til J. C. Poestion i Wien, til þess að vinna áfram að
ritverkum sinum um islensk fræði .......................... 1000

Samtals ... ..........  ' 204300
1

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands .......................................... 155000
2. Til sandgræðslu................................................................. 12000

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga ........................................................ 20000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir

dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna.

4. Til Garðyrkjufjelags íslands:
a. Laun garðyrkjustjóra................................................. 6000
b. Styrkur til fjelagsins ................................................. 500

Garðyrkjustjóri annist ókeypis garðyrkjutilraunir
í gróðrarstöðinni í Reykjavík. 6500

5. Til skógræktar:
a. Laun............................................................................... 11520
b. Til skóggræðslu ......................................................... 12000

23520
6. Til framhalds landmælinga .......................................... 35000
7. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum ..........  ................. 21780
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga .......... 500
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis 800

Flvt ... 23080 252020
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kr. kr.

Flult ... 28080 252020
Xemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar

á ári voltorð frá kennurum sínum um iðni og á-
stundun. ----------------------- 23080

8. Til eftirlits með útflutningi á hrossum ............................ 600
it. Til efnarannsóknarstoíu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25"/i* af öllum tekjum
slofnunarinnar, 8500"kr. með dýrtíðaruppbót.......... 6300

b. Húsaleiga............................................................................... 1000
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1700

. . . . ----------- 9000
10. Til leiðbeiningar um raforkunotkun ............................. 10000
11. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms

erlendis......................................................................................... 4000
12. Til Fiskiveiðasjóðs Islands .............................................. 6000
13. Til Fiskitjelagsins ............................................................... 45000

Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna
á smáskipum.

14. Laun yfirmatsmanna o. (L:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ...................................................... 21600
1). 4 síldarmatsmanna ...................................................... 11520
c. 4 ullarmatsmanna............................................................... 2880
d. 5 k jö lm atsm anna ............................................................... 6000
e. Ferðakostnaður vfirm atsm anna..................................... 10000

........................... 52000
15. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
16. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga .......... 5000

Af þessuin lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla
Halldóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið
áfram.

17. Þóknun til vörumerkjaskrásetjara..................................... 1000
18. Handa Fngmennafjelagi íslands, til eílingar íþrótta og

skóggræðslu............................................................................... 1500
Fjelagið gefi Iandsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.
19. Styrkur til ábúandans á Tvískerjuin á Breiðamerkur-

sandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd .................... 500

20. Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting...................................................... 700

Flvt 412400
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kr. kr.

Flult ... ...........  412400
21. Styrkur tíl ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar- j

heiði, til þess að halda þar við hygð og veita ferða-
mönnum gisting og be ina ..................................................... 200

22. Styrkur til ábdandans í Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og g is t ing ............................................................. 1 700

23. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-
námunnar í Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtíðar-
u p p b ó l ..........  ........................................................................ 6300

24. Til Bjargráðasjóðs ............................................................... ! 23000
25. Til Landhelgisjóðs ...........  .............................................. 1 20000
26. Til slysatryggingar s jó m an n a .............................................. 20000
27. Tii löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:

a. Laun forstöðunianns ...................................................... 6120 :
b. Ferðakostnaður ............................................................... 500

- ---------  6620
28. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
29. Laun húsagerðarmeistara...................................................... 9000
30. Laun aðstoðarmanns húsagerðarmeistara, 3500 kr.,

með verðstuðulsuppbót ...................................................... 6300
31. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ......................................................................................... 6300
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu
eða vinnu við þá húsagerð.

b. Ferðakostnaður, alt a ð ...................................................... 800 i
— - 7100

32. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum 20000
33. Lífeyrir bjónanna á Slaðarfelli, að frádregnu eftirgjaldi

af Staðarfelli, 1800 kr............................................................. 1200

Samtals ... ............ 533820

17. gr.
Til skyndilána handa enibættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

eru veittar 4000 kr.
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18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ..................................................... 33320,61
b. Embættismannaekkjur og börn ................... 15227,38
c. l Tppgjafaprestar ..................................................... 1321,66
d. Prestsekkjur ... ............................. ................. 5045,45

---------------------------— 54915,10
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlaun a :
a. Embættismenn:

1. Til Asgeirs Blöndals læknis ............ 250
2. — Þorvalds Pálssonar læknis ............ 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500

2050
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknis-
ekkju ...................................................... 150

2. Til Magneu Ásgeirsson, læknisekkju ... 200
3. — Ólivu Guðmundsson .................... 175
J. — Sigríðar Hjaltadóttur .................... 400
5. — Ingileifar S næ b ja rnardó ttu r ........... 400

--------------- ----------------- 1325
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns Stephensens .................... 147
2. — Stefáns M. Jónssonar .................... 325
3. — Bjarnar Jónssonar ............................. 475

----------- ----------------- 947
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Þ ó ra r in sd ó ttu r .......................... 130
2. — Auðar G ís la d ó t tu r ............................. 300
3. — Bjargar Einarsdóttur .................... 500
4. — Guðrúnar B jö rn sdó ttu r .................... 300
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur .................... 100
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300
8. — Guðrúnar Torfadóttur .................... 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur .................... 300

10. — Jóhönnu S. Jó n sd ó t tu r .................... 300
11. — Kirstinar Pjetursdóttur..................... 300
12. - -  Kristínar Sveinbjarnardóttur 300
13. — Ragnheiðar J ó n s d ó t tu r .................... 106

i

Flyt ... 3536 4322 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 3536 4322 54915,10
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr.

með hverju barni hennar, sem er
í ómegð ......................................... 400

15. — Hlífar Bogadótlur, 100 kr. með
hverju barni hennar, sem er í
ómegð................................................ 700

16. — Þórunnar Stefánsdóttur.................. 400
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur .......... 400
18. — Steinunnar Pjetursdóttur .......... 300

5736
Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur .................. 300
2. — 3 barna hennar .................. .. ... 300 1
3. — Bjargar Jónsdó ttu r ........................ 300
4. — Guðlaugar Zakariasdóttur .......... 360
5. — Hjartar Snorrasonar .................. 500
6. — Jónasar Eiríkssonar .................. 500
7. — Magnúsar Einarssonar.................. 500
8. — Elínar Briem Jónsson .................. 300
9. — Gyðríðar Þorvaldsdóttur .......... 300

10. — 3 barna hennar .......................... 300
11. — Janusar Jónssonar præp. hon. ... 720
12. — Pjeturs Guðmundssonar................ 500
13. — Steinunnar Frímannsdóttur......... 450

5330
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar .......................... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................. 300
3. — Böðvars Jónssonar.......................... 200
4. — Hallgríms Krákssonar .................. 200
5. — Jóhanns Jónssonar........................ 200
6. — Þóru Matthiasdóttur .................. 300
7. — Daníels Jónssonar.......................... 200
8. — Jens Pórðarsonar .......................... 100
9. — Friðriks Möllers .......................... 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur .................. 200 í
11. — Eliesers Eiríkssonar .................. 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-

stöðum ................................................. 300
13. — Jóhannesar þórðarsonar .......... 300

4000

Flyt ... 19388 54915,10
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kr.

Flutt ...
Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r i e m s ...........  1200
3. — Olafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Önnu Thorlacius ............................ 300

19388

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiriksdóttur O la fs so n ..........

Jakobínu P je tu rsdó ttu r ....................
sonar Þorsteins Erlingssonar 
Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr., 
og auk þess 100 kr. með hverju 
barni hennar, sem er í ómegð ...
Guðrúnar Sigurðardóttur ...........
Olínu Porsteinsdóttur ....................
3 barna hennar ....................
Valgerðar Arnljótsdóttur ..........
Guðrúnar Runóifsdóttur.ekkjuMalt- 
híasar Jochumssonar ....................

2 .

3.
4.

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fju v. spítala-

fo rs tö ð u k o n u .......................................
2. — Sigurðar Eiríkssonar fyrv.regluboða
3. — Petreu Jónsdóltur, 300 kr., og að

auki 100 kr. með hverju barni henn- 
ar, sem er í ómegð ....................

4. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. H ja l t a s o n a r ...........................

5. — Páls Erlingssonar .............................
6. — Erlends Z a k a r ía s s o n a r ....................
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri .....................................
8. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins fiskimatsm. Guðmundssonar
9. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

v i ta v a r ð a r ............................................
10. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar V/gfússonar ....................

5300

300
200
300

700
300
300
300
300

1200

400
500

500

300
500
300

300

400

400

300

Flvt ...

3900

3900

32488

kr.

54915,10

54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 32488 54915,10
Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 

uppbót eftir reglum launalaganna. 
j. Til Ingeborg Sigurjónsson.......................................... 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara 1200

35488
Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. 72322,48
Tillag til ellistyrktarsjóða................................  ........... 40000,00

Samtals ... 202725,58

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við lög- 
reglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.

Til gjalda árið 1923 er veitt 
Samkvæmt 7. gr.

— 9. —
—  10 . —

—  11 . —

—  12 . —

-  13. —
14. —

-  lf>. —
-  16.
— 17. —

18. —
— 19. —

En tekjur eru áætlaðar: 
Samkvæmt 2. gr.

3. — .
4. —

20 gr.

kr. 1709313 .95  
—  60000.00
— 223000 .00
— 302080 .00
—  598420 .00
—  703756 .00
— 2102240 .00
—  1292588.28
—  204300.00
— 533820 .00
— 4000.00
— 202725.58
—  100000.00

kr. 7050000.00 
— 190050.00
... 576000:00

22400.00

kr. 8036243.81

— 7838450.00

A lp t .  1922. A. (34.  l ö g g j a fa r þ in g ) .

Tekjuhalli kr.: 197793 81 
f>
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21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honum:

1. Alt að ÍOOOO kr. til lánveitinga handa bændnm og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/o á ári í 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga banda þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, 
til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Alt að 5000 kr. til lánveitinga banda verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 
kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 
að liðnum 4 fyrstu árunum.

4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar, gegn 
6°/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótt- 

ur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1923, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og enn Önnu, 
ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.

23. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1922 og hafa 

i för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstímabilið.
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A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p  t i l  f j á r l a g a  192 3.

VIÐ TEKJUBÁLKINN.
í þetta skifti er ekki ástæða til að íjölyrða um tekjubálkinn, þar sem 

svo stendur á, að siðasta Alþingi samþykti nýtt skattakerfi, sem enn er engin 
reynsla fengin um. Það hefir því þótt rjett að taka tekjubálkinn upp sem næst 
óbreyttan frá þvi, sem Alþingi áætlaði bann í siðustu fjárlögnm, en þó hefir ekki 
þótt verða hjá því komist að gera fáeinar breytingar, og mun farið um þær nokkrum 
orðum bjer að neðan, en þær áætlanir eigi nefndar, sem óbreyltar eru frá þvi, 
sem sfðasta þing vildi vera láta.

1. Tekjuskattur og eignarskaltur er hækkaður úr 700000 kr. i 800000 kr., 
og er næsta óliklegt að það sje óvarlegt. Tekjuskatturinn var rúmlega 825000 kr. 
1920, og jafnvel þótt vitanlegt sje, að ekki má ætlast tii mjög mikilla tekna 1922, 
en eftir tekjum þess árs fer tekjuskatlurinn 1923, þá virðist það þó ekki óvar- 
legt að láta alla þá miklu hækkun, sem nú er lögleidd á tekjuskattinum, koma á 
móti Iækkim teknanna, og auk þess alt sem eignarskattur hiýtur að gefa auk þess 
sem áður var.

2. Aukatekjur eru i gildandi fjárlögum áætlaðar 150000 kr., en voru 1920 
undir 260000 kr. Nú voru aukatekjurnar hækkaðar mjög mikið á siðasta þingi, 
sumar um helming. Það sýnist því ekki óvarlegt að áætla þær með þessari
hækkun sem næst þvi, sem þær voru fyrir hækkunina.

3. Erfðafjárskattur er hækkaður um 10000 kr. vegna breytinga á erfða- 
fjárskattslögunum, er siðasta Alþingi samþykti. Skattur þessi var rúml. 43000 
kr. 1920.

4. Vitagjald er einnig hækkað um 10000 kr. Þetta gjald var 1920 undir
170000 kr.; og minni siglingar er ekki liklegt að verði 1923 en 1920.

5. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð er hækkað upp í 20000 kr. Þelta 
gjald var 1920 rúml. 30000 kr.

6. Tekjur af tóbakseinkasölu eru hækkaðar um 50 þús. kr., og virðist
það ekki óvarlegt.

7. Bifreiðaskattinn þykir rjettast að taka upp i tekjuáætlun, því að hann 
hlýtur að koma i landsreikninginn teknamegin á sinum tima, þólt honum sje 
varið til sjerstakra framkvæmda, og kostnaður af þeim framkvæmdum þá einnig 
talinn til gjalda i reikningnuin.

8. í 3. gr. er bætt við tekjum af skipum, og eru þær áætlaðar alveg eftir 
tillögum Nielsens framkvæmdarstjóra.

9. I 4. gr. eru vextir af bankavaxtabrjefum lækkaðir dálítið vegna þess, 
að árlega er dregið út nokkuð af bankavaxtabrjefum þessum.

VIÐ GJALDABÁLKINN.

Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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l ’m 7. gr.
Pað virðist eigi nu tremur en undanfarið vera ástæða til að sýua í aths. 

þessum útreikning vaxta og afborgana; hvorttveggja fer eftir fyrirfram gerðuin 
samningum, er segja til hversu mikið greiða skal.

Um 8. gr.
Borðfje konungs er lögákveðið.

L'm 9. gr.
Alþingiskostnaður er áætlaður hjer 50000 kr. lægri en 1922, með því að 

gera má ráð fyrir allmikilli lækkun á dagkaupi, bæði þingmanna og annara 
starfsmanna, og einnig á pappír, prentun, upphitun o. fl.

Borgun lil yfirskoðunarmanna er eins og nú er, 1000 kr. til hvers.

Um 10. gr.

A.
1. a.—b. Þessir liðir eru lögákveðnir.
2. Pessi liður er lækkaður um 1000 kr., þótt gert sje ráð fyrir 2 ferðum

til útlanda á árinu, því að ýmislegur kostnaður, er hjer að lýtur, hefir lækkað,
svo sem kostnaður af dvöl á gistihúsum o. íl.

3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins eru ákveðin samkvæmt starfsmanna- 
fjölda nú og ákvæðum launalaganna. Vitaskuld getur þetta breyst lítið eitt, 
ef mannaskifti verða, vegna aldurshækkunarinnar, en miklu getur þetta ekki 
munað. Gildir þetta um allar starfsgreinar ríkisins, og er hjer Ieidd athygli að 
þessu i eitt skifti fyrir öll.

Ennfremur þykir rjett að taka það fram hjer, að dýrtíðaruppbót er hver-
vetna í frv. þessu áætluð 80° o ,  enda eru allar líkur á að það sje nægilegt, þar
sem uppbótin hefir á þessu ári lækkað úr 137x/30/'o í 94°/o, ef iniðað er við öll 
laun hvers einstaks.

4. Pað er óhætt að gera ráð fyrir lækkun á þessum lið, því að hiti, 
pappír, Ijós, aukavinna og annað, er telst hjer til, lækkar drjúgum. Því er gert ráð 
fyrir 8000 kr. lækkun frá áætlun ársins 1922.

5. Pað er gert ráð fyrir að ríkisfjehirðir þurfi að hafa 3 menn til aðstoð-
ar eins og hann hefir nú. Laun þeirra eru áætluð 9500 kr. allra, en laun fje- 
hirðis sjálfs með uppbót (80°/o) eru k r . : 6840,00. Til launa fara því k r . ; 16340.00. 
Til skrifstofuhaldsins (húsal., hiti, ritföng o. fl.) eru áætlaðar 3000 kr.

6. Liðurinn er óbreyltur.

B.

1.—2. Þessir liðir eru lögákveðnir.
3 . - 4 .  Liðirnir áætlaðir eftir till. hagstofustjóra.
5. Pessi liður er áætlaður lítið eitt lægri en hagstofustjóri leggur til, því

að óvíst er að húsnæði hagstofunnar verði dýrara eftirleiðis en nú, og kolaverð 
er áætlað hjer 70 kr. pr. smálest, en hagstofustjóri mun reikna með 100 kr. verði.
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Hjer þykir og rjett að geta þess, að kolaverð er alstaðar í frv. þessu 
áætlað 70 kr,, og virðist það varleg áætlun.

6. Þessi liður er lækkaður um 5000 kr. frá áætlun yflrstandandi árs, því 
að vinnu útaf manntalinu 1920 verður lokið 1922. Auk þess verður að búast við 
lækkun á kaupi starfsmanna, þótt ekki hafi þeir haft lögákveðna uppbót, því að 
öll vinnulaun fara lækkandi.

C.
1. a. Það virðist með öllu óhjákvæmilegt að hækka laun sendiherrans 

verulega, þvi að annars mun maður sá, sem nú hefir stöðuna á hendi, og er að 
stjórnarinnar dómi ágætlega til þess fallinn, ekki sjá sjer fært að gegna henni. 
Ástæður þær, er hann bygði á, er hann tók við stöðunni, hafa breyst verulega, 
og er full ástæða til að taka tillit til þess. Alþingi mun verða sent erindi hans
hjer að lútandi, ritað skömmu fyrir síðasta þing, þar sem hann rökstyður þetta
nánar, svo að ekki er ástæða til að fara frekara út í það hjer, en þess er að 
vænta, að Alþingi bregðist vel við þessu, þar sem það verður að teljast áriðandi, 
að auðið sje að skipa stöðu þessa vel hæfum manni.

b. Þessi l iðu r  er h æ k k a ð u r  um  1000 kr., og er h a n n  þó ekki sv ipað  því
svo h á r ,  að nægi til greiðslu á húsa le igu  sen d ih e rran s .

c. Þessi liður er hækkaður um 3000 kr., og má þó alls ekki lægri vera 
eftir þeirri risnu, sem sendiherrar verða að sýna og af þeim er heimtað.

d. Liðurinn er óbreyltur.
2. Liðurinn er samningsbundinn.
3. Þessi liður er óbreyttur.
4. Liður þessi er nýr, en kostnaður þessi hefir hingað til verið greiddur 

sem kostnaður af sambandslögunum. Rjeltara þykir að taka hann upp i fjárlög, 
eins og hjer er stungið upp á. Laun hvers nefndarmanns eru 2000 kr., og fara 
því til þess 6000 kr. A árinu 1923 munu íslensku nefndarmennirnir fara utan, og 
má ekki áætla minna til þess en 2000 kr. handa hverjum nefndarmanni.

l 'm  11. gr.

A.
1. a.—b. Liðirnir eru lögákveðnir.
c. Þessi k o s tn a ð u r  er læ k k a ð u r  um 500 kr. vegna læ k k a n d i  verðlags yfirleitt,
2. Gefur ekki tilefni til athugasemda.
3. Liðurinn er lögákveðinn, en ógerlegt er að áætla hreppstjóralaunin al- 

veg nákvæmlega.
4. Liðurinn er tekinn eftir áætlun bæjarfógeta að öllu leyti.
5. Hjá lögreglustjóra er gert ráð fyrir sama starfsmannafjölda og nú og

sömu launum með 80°/o uppbót, en hiti og ljós er áætlað lítið eitt lægra en nú
og eins ýms gjöld, hvorttveggja vegna Iækkandi verðlags. Húsaleiga er eftir dóm- 
kvaddra manna mati og ekki líkur á að hún lækki.

Lögreglustjóri telur sig þurfa að bæta við tollvörðum, en eins og nú er,
sjer stjórnin ekki fært að verða við þeirri ósk og leggja til um fjölgun þeirra.

6. Skrifstofukostnaður sýstumanna verður að Iækka með dýrtíðinni. Vinna,
kol, olía, pappir, ritföng og annað lækkar að mun, og er því gert ráð fyrir
20000 kr. lækkun á þessum lið.
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7. Liður þessi er lækkaður um 5000 kr., og má sú lækkun ekki vera 
meiri, enda þótt aðalkostnaðurinn sje, auk launa fangavarðarins í Rvik, ljós, hiti 
og matarverð, sem alt hetir lækkað töluvert og sennilega lækkar enn.

8. Liðurinn er óbreyttur.
9. Þessi liður var 1920 um 1100 kr., svo að ekki má áætla hann minna 

en 1000 kr.
10. Borgun til selu- og varadómara varð 1920 rúmar 3000 kr. Liðurinn 

er þvi áætlaður 3000 kr.

B.

1. a.—c. Liðirnir eru óbreyttir nema b-Iiðurinn, sem er lækkaður um 3000 
kr. vegna væntanlegrar verðlækkunar á pappir og prentun.

2. Bæði burðareyrir og simskeytagjöld hafa nýlega bækkað, og má þvi 
alls ekki áætla þessa liði lægra en hjer er gert, enda hefir reynslan sýnt, að þeir 
hafa hingað til jafnan verið áætlaðir of lágt.

3. Þessi liður var um 7600 kr. 1920, og raá því ekki áætla hann lægra 
en 8000 kr.

4. Liðurinn er óbreyttur.
5. Sömuleiðis.
6. Liðurinn er lækkaður um 10000 kr. Var 1920 14000 kr.
7. Þessi liður er hækkaður úr 1500 kr. í 5000 kr. vegna ákvæða hinna 

nvju laga um tekjuskatt og eignarskatt, og er mikið efamál hvort þetta er nógu 
hátt, þvi að engin reynsla er á það komin. Um mjög verulegan mun getur þó 
varla verið að ræða.

Um 12. gr.
1. Launin eru tekin eftir launalögunum og 80°/o uppbót.
2. Skrifstofukostnaður landlæknis er lækkaður um 900 kr.
3. Þessum lið er breytt þannig, að saman eru færðir allir styrkir til 

læknisvitjunar. Þeim hefir stöðugt fjölgað, en ástæðulaust virðist með öllu að nota 
heila blaðsiðu i fjárl. fyrir slíka smástyrki. Að öðru leyti visast til aths. þeirrar 
sem sett er við lið þenna, sem sýnir, að hjer er ekki um efnisbreytingu að ræða.

4. Greiðslan til aukalæknis á fsafirði er lækkuð um 500 kr. vegna þverr- 
andi dýrtiðar, og jafnframt er ákveðið að hann fái eigi önnur laun úr rikissjóði, því 
að sú mun hafa verið tilætlun Alþingis.

4.—7. Þessir læknastyrkir, sem áður voru hækkaðir mjög vegna dýrtíðar, 
eru nú nokkuð færðir niður, sem virðist sanngjarnt meðal annars með tillili til 
dýrtiðaruppbótar embættismanna.

8. Liðurinn er færður niður um 3000 kr. i samráði við hlutaðeigandi lækni.
9. Einnig þessi liður er færður niður um 500 kr. f samráði við lækni 

þann, er forstöðu veitir radiumslækningum.
10. A. Launin eru lögákveðin.
B. Um annan kostnað af Holdsveikraspitalanum má geta þess, að í raun 

og veru er lftið vikið frá till. læknis, að því er heildarupphæðina snertir, en aft- 
ur á móti er einstökum liðum breytt nokkuð. T. d. er viðurværi sett bjer kr. 
1,60 á mann á dag, þar sem læknir þykir áætla það helst til lágt. Sumir liðir 
bjá lækni eru aftur á móti fullhált áætlaðir, t. d. Ijós, sem forstöðumaður raf-
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orkustöðvarinnar álítur að muni ekki kosta meira en ráðgert er í þessu frv. 
Verkalaun hljóta og að lækka nokkuð, en til þessa hefir læknir ekki tekið tillit, 
að því er virðist.

11. Áætlun sú um kostnað Geðveikrahælisins á Kleppi, senr hjer er ráð- 
gerð, er nokkru lægri en bjá lækni, og stafar það mest af þvi, að læknir reiknar 
dagkostnað hvers sjúklings jafnháan og i gildandi fjárlögum, en það er alveg 
rangt, vegna lækkunar þeirrar, sem þegar er orðin á flestum lifsnauðsynjum.
Þessi áætlun hefir því verið færð niður um 40 au. pr. dag fyrir hvern mann,
svo að gert er ráð fyrir sama kostnaði í þessu efni þar og á Holdsveikraspítal- 
anum. Yfirleitt virðist læknirinn hafa tekið mest tillit til gjaldanna á árinu 1920 
og ekki eins til verðlækkunar þeirrar, sem þegar er orðin, t. d. á kolum, klæð- 
naði, starfslaunum, m. m.

Þess má geta, að eftir tillögum læknis er ekki ætlast til að neinn sjúk- 
lingur greiði hærra meðlag á dag en 2 kr.

12. A. Liðurinn lögákveðinn.
B. Að mestu leyti er farið eftir tillögum læknis, en sumir liðir eru þó 

lækkaðir nokkuð, svo sem ljós og hiti, viðurværi, kaup starfsmanna, húsbúnaður 
og áhöld, og eru allar þessar lækkanir gerðar með tilliti til breytingar þeirrar á
verðlagi, sem er í vændum og virðist hljóta að koma. Geta má og þess, að allar
líkur eru á því, að búið á Vífilsstöðum muni geta farið að ljetta undir, því að 
það er nú orðið allstórt, rekið með mestu fyrirhyggju og dugnaði, og meira og 
meira land tekið til ræktunar.

Að öðru leyti vísast til tillagna læknis, sem verða væntanlega sendar 
fjárveitinganefnd.

Um athugasemdina aftan við þennan lið er þess að geta, að ástæðan til 
hennar er sú, að þegar ríkissjóður tók við heilsuhælinu gekk hann inn i samn- 
inga þá, er stjórn þess hafði gert við lækni, en þeir samningar voru á þann 
veg, að hann skyldi að loknum þjónustutfma sínum hafa eftirlaun eins og em- 
bættismenn ríkisins. Eftir þessu verður að lita þannig á, að læknirinn eigi kröfu 
til eftirlauna hjá ríkinu, en með þvi að stjórninni þykir vissara, að löggjafarvald- 
ið láti þetta beinlinis i ljósi, svo að enginn vafi sje um þetta, er aths. þessi tekin 
hjer upp, en sjerstakra Iaga virðist ekki þurfa.

13. a. Þessi liður er lækkaður um þriðjung, úr 15000 kr., vegna verð- 
lækkunar yfirleitt.

b. Liðurinn er lækkaður svo, að varla er að búast við að hægt sje á 
árinu að styrkja nema eina sjúkrahúsgerð, og er þess ekki að vænta, að rikis- 
sjóður geti á þessum tímum frekara af mörkum látið.

c.—e. Liðirnir eru óbreyttir.
f. Þessi liður er nýr hjer, en hefir áður verið í 11. gr., þótt rjettara virð- 

ist að telja hann til heilbrigðismála. Er þvi þessu breytt hjer og liðurinn jafn- 
framt lækkaður um 5000 kr., þótt vafamál sje hvort fjárveitingin verður þá nægi- 
leg, en miklu getur varla munað.

g. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
h. Liðurinn er óbreyttur.
i. Sömuleiðis.
j. Liðurinn er lækkaður um 1000 kr.
k.—1. Liðir þessir eru óbreyttir.
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14. Uppbót til yfirsetukvenna er feld burtu og liðurinn þess ulan lækk- 
aður um 5000 kr., með því að það virðist nægilegt að áætla í þessu skyni 25000 
kr., þar sem launahluti rikissjóðs 1920 var eigi nema rúmlega 20000 kr.

Um 13. gr.

A.
1. a. Launin talin á sama hátt og annarstaðar í frv.
b .—c. Þessir liðir eru lækkaðir lítið eitt frá till. póstmeistara, en það er 

gert í samráði við og með samþykki hans.
2. Þessi liður er einnig lækkaður nokkuð í samráði við póstmeistara.
3. a.—d. Liðirnir eru teknir alveg eftir till. póstmeistara.

B.
Framlag ríkissjóðs til vegamála er i frv. þessu áætlað nákvæmlega eftir 

lill. vegamálastjóra, sem eru mjög ítarlegar og vel rökstuddar og verða lagðar 
fyrir Alþingi i heild. Það þykir því eigi þörf á að gera nánari grein fyrir hverj- 
um einstökum lið í athugasemdum þessum.

C.
1.—2. Þessir liðir eru teknir upp óbreyttir eins og þeir eru í fjárl. 1922.

I) .
1. Liðurinn er samningsbundinn.
II. Liðurinn er óbreyttur.
III. Vegna útlitsins um fjárhag ríkissjóðs á næstunni og vegna hins mikla 

tekjuhalla, sem er á fjárl. 1922, virðist stjórninni óhjákvæmilegt að draga úr 
framkvæmdum, og koma þá símalagningar mjög til álita, sjerstaklega vegna þess, 
að til þeirra þarf mjög mikið útlent efni. Hefir stjórnin átt ítarlegar samræður 
um þetta við landssímastjóra og farið eftir hans áliti um hvaða línur, sem fyrir- 
hugaðar eru, skuli koma fyrst og hverjar bíða. E r það vitaskuld, að hann er 
allra manna færastur að dæma um slíkt, en stjórnin verður aftur á móti að 
segja til, hversu miklu fje sje fært að verja árlega. Af hinu framangreinda leiðir, 
að í þessu frv. eru teknar i þenna lið ýmsar endurveitingar, sem rjett þykir að 
fresta 1922, og er þó ekki alt tekið hjer upp, sem ráðgert er að fresta.

Um hinar einstöku nýbyggingar vísast til tillagna landssímastjóra.
IV. 1. Gefur ekki tilefni til athugasemda.
2.—18. Flestir þessara liða eru lækkaðir lítið eitt frá till. landssímastjóra 

með tilliti til þess, að hann hafði yfirleitt áætlað kol og olíu hærra en gert er 
annars í frv. þessu. Að öðru leyti gefa liðir þessir ekki tilefni til athugasemda.

V.—IX. Allir þessir liðir eru áætlaðir eftir tillögum landssímastjóra.

E.
Fjárveitingarnar til vitamála eru teknar að heita má alveg eftir tiil. vita- 

málastjóra, að því undanskildu, að ekkert fje er ætlað til vitabygginga 1923, en 
vitamálastjóri leggur til að byrjað sje á mjög dýrum vita á Seley eystra, en þetta 
sjer stjórnin eigi fært að leggja til vegna fjárhagsörðugleika. Viti þessi með öllu
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tilheyrandi er áætlaður um 1/4 miljón, og virðist með öllu ófært að leggja út í 
slíkt í þessu árferði, jafnvel þóti sennilegt sje, að viti þessi sje allnauðsynlegur. 
Á það má einnig líta, að á síðustu árum höfum vjer varið miklu fje til vita- 
bygginga og gert ráð fyrir, að svo verði einnig á þessu áii (1922).

l 'm  14, gr.

A.
a. 1. Liðurinn er lögákveðinn.
2. Liður þessi er lækkaður um 500 kr.
b. 1. Liöurinn er óbreyttur.
2. Þessi liður er lækkaður um 2000 kr. með tilliti til lækkandi dvrtiðar-

uppbótar embættismanna.
3. Laun presta í ársbyrjun 1922 eru með 94°/o dýrtíðaruppbót um 450000 kr.

Með 80°/» upp bót  m u n u  þau þvi verða sem  n æ s t .......................................kr. 400000
en þar frá dregst:

a. Sóknartekjur á æ t la ð a r ..................................................... kr. 85000
b. Tekjur Prestlaunasjóðs a ð r a r ........................... ..... — 55000 — 140000

kr. 260000
4. Óbreyttur liður.

B.
1. a. Launin talin eftir launalögum með uppbót.
b. Liðurinn er í rauninni óbreyttur frá því, sem nú er. Það er að eins 

uppbótin sem lækkar.
c. Styrktarfjeð er lækkað um 3000 kr. og húsaleigustyrkur um 1000 kr.
d. Liðurinn lækkaður um 300 kr.
e. Óbreyltur liður að öðru leyti en því, að ákveðið er að hann skiftist 

jafnt milli gerlarannsókna og kenslu í efnafræði. Er þetta tekið fram sökum þess, 
að 2 menn gegna nú þessum störfum.

f. Liðurinn er lækkaður verulega vegna verðfalls á kolum og ljósmeti.
g. Dýrtíðaruppbætur ritara og dvravarðar eru lækkaðar með hliðsjón af 

lækkun dýrtíðaruppbóta embæltismanna, og ýms gjöld lækkuð um 1000 kr.
II. Óbreyttur liður.
III. a. Liðurinn er tekinn eftir launalögum.
b. 1. Óbreytt.
2. Liðurinn er færður töluvert niður vegna kolaverðs og Ijósa. Auk þess 

er gert ráð fyrir, að dyravörður kosli sjálfur ræstingu.
3. Óbreyttur liður, enda er skólahúsið nú í ágætu standi eftir þær um- 

bætur, er það hefir fengið vegna konungskomunnar.
4. Sennilegt er að laun límakennara lækki eitthvað, og þess vegna er lið- 

urinn færður niður um 1500 kr. Rektor skólans leggur til að hann sje hækkað- 
ur, en inn á það gelur stjórnin ekki gengið, enda er ekki auðið að bæta 
(Veiri deildum i skólann en nú er.

5. Óbreyttur liður.
0. Sömuleiðis, að eins uppbótin breytt.
7. Obreyttur liður.
A lþ t .  1922. A. (31. lög g ja t 'a rp in g ) .  0
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8. Liðurinn er hækkaður um 300 kr. eftir till. rektors.
9. Einnig þessi liður er hækkaður eftir till. rektors.
10. Liðurinn er lækkaður um 200 kr.
11.—12. Óbreyttir.
IV. a. Launin talin eftir launalögum.
b. 1. Fjárveitingin er hækkuð þannig, að gert er ráð fyrir, að Guðm. G. 

Bárðarson hafi sömu laun og fastur kennari, en attur á móti er vísindastyrkur 
hans feldur burtu.

2. Tímakensluliðurinn er lækkaður lítið eitt í von um lækkandi tíma-
kaup.

3. Óbreytt.
4. Lækkað um 1000 kr.
5. Liðurinn er lækkaður um 100 kr.
6. Uppbótin til dyravarðar lækkuð um 100 kr.
7.—8. Þessir liðir eru óbreyttir.
V. a. Launin tekin eftir launalögum.
b. 1. Liðurinn er óbreyttur.
2. Þessi liður er lækkaður verulega vegna núverandi kolaverðs.
3. Liðurinn óbreyttur. Skólastjóri hefir farið fram á hækkun, sem stjórn- 

in telur ekki fært að sinna.
4. Námsstyrkurinn er látinn halda sjer, þótt annars sje hann lækkaður 

í öðrum skólum, og er það gert með tilliti til þess, að skólann sækja mest ung- 
lingar utan af landi, fiestir fátækir, enda hefir skólastjóri farið fram á hækkun á 
þessum lið.

5.—6. Þessir liðir eru óbreyttir.
VI. a. Launin tilfærð eftir launalögum.
b. 1.—2. Þessir liðir eru færðir lítið eilt niður úr till. skólastjóra, af á- 

stæðum, sem áður eru tilgreindar við samskonar liði annarstaðar.
3.—4. Óbreyttir liðir.
VII. a. Launin tekin samkvæmt launalögum.
b. Farið eftir till. skólastjóra að öðru leyti en því, að áætlun hans um 

upphitunarkostnað er færð niður óverulega.
VIII. 1. a. Launin talin eftir launalögum.
b. Till. skólastjóra lækkuð um 400 kr., því að í borgun þessari er falin 

dýrtiðaruppbót.
c. 1. Tekið eftir till. skólastjóra.
2. Óbreyttur liður.
3. Liðurinn færður niður um helming. Skólastjóri leggur til, að veitt sje 

jafnhá upphæð og nú er, en það virðist hljóta að vera á misskilningi bygt.
4. Liðurinn er áætlaður eftir till. skólastjóra.
2. a. Launin tilfærð samkvæmt launalögum.
b. Liðurinn er lækkaður um 300 kr., með þvi að dýrtíðaruppbót er í 

honum falin.
c. 1. Liðurinn lækkaður um 400 kr. í samræmi við tilsvarandi lið á

Hólum.
2 .-4 .  Pessir liðir eru áætlaðir eftir till. skólastjóra.
3. a. Launin tekin eftir launalögum.
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b. Liðurinn óbreyttur.
c. 1.—4. Eldiviðar- og ijósakostnaður er færður lílið eilt niður gegn till. 

skólastjóra, sem vill hækka hann mjög, en það virðist á engu bygt.
IX. Liðirnir til iðnfræðslu eru látnir halda sjer, að öðru leyti en því, að 

framlagið til Iðnaðarmannafje'agsins í Rvík er lækkað um 2000 kr.
X. Framlagið til verslunarskólanna er lækkað um 2500 kr. bjá hvorum.
XI. Laun forstöðumanns eru lækkuð um 500 kr. frá því, sem nú eru þau.
Styrkur til námskvenna er lækkaður um 1000 kr. og ljós og hiti um

300 kr.
XII. Styrkurinn til kvennaskólanna er Iækkaður töluvert, og þjrkir ekki 

ástæða til að telja það upp nákvæmlega. Rekstrarkostnaður skólanna hlýtur að 
minka allmikið eins og annara skóla.

XIII. 1. Þessi liður hlýtur að alimiklu Ieyti að byggjast á ágiskun, því 
að ómögulegt er að vita, hversu margir farkennarar verða, og getur þar munað 
töluverðu, en reynslan sýnir, að kennurum fjölgar stöðugt, sem við er að búast, 
þar sem engar lagaskorður eru settar fyrir fjölda þeirra.

Kostnaður þessi var yfir 450000 kr. 1920 og verður sjálfsagt mikið á 6. 
hundrað þúsund 1921. Ef gengið er út frá 40% lægri uppbót 1923 en 1920 ættu 
350000 kr. að vera varlega áætlað, jafnvel þótt kennurum kunni að fjölga.

2.—7. Liðirnir eru óbreyttir, nema utanfararstyrkur barnakennara er lækk- 
aður úr 2500 kr. í 2000 kr.

XIV. Styrkurinn til unglinga- og alþýðuskóla er lækkaður verulega, enda 
er hann geysihár i gildandi fjárlögum og engin von um, að rikissjóður geti haldið 
áfram með slíkt.

XV. Liðurinn er Iækkaður um 500 kr.
XVI. Þessi liður er sömuleiðis lækkaður um 400 kr.
XVII. Liðurinn er lækkaður um 2000 kr.
XVIII. Óbreyttur liður.
XIX. Styrkirnir til sundkenslu eru lækkaðir og styrkurinn til Ingibjargar 

Guðbrandsdóttur feldur burtu.
XX. Þessi styrkur er lækkaður um 500 kr.

Um 15. gr.
1. a. Launin eru tekin eftir launalögum.
b.—g. Allir þessir liðir eru eins og í gildandi fjárlögum. Liðinn lil bóka- 

kaupa hefir stjórnin ekki sjeð sjer fært að hækka, þótt landsbókavörður óski 
þess.

2. a. Launin eru tilfærð eftir Iaunalögum.
b.—c. Óbreyttir liðir.
Fjárveitingin til Ijósmyndunar og afritunar skjala er feld niður, með þvi 

að þetta hvorttveggja virðist geta beðið.
3. Nokkrar breytingar eru gerðar á fjárveitingum til safnsins, allar til 

lækkunar, og virðist samt nokkurn veginn nægilega veitt til safnsins. Sjerstaklega 
skal það tekið fram, að það sýnist með öllu óþarft að greiða sjerstaka borgun 
fyrir að semja skýrslu um safnið. Þjóðmenjavörður getur áreiðanlega annast það 
starf án sjerstakrar borgunar, ekki umfangsmeira embætti en hann hefir að 
gegna.
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4. Liðurinn hefir verið lækkaður um 500 kr.
5. Liður þessi er áætlaður í samráði við Safnahúsvörð. Ræstingu er gert

ráð fyrir að umsjónarmaður hússins kosti.
6. Liðurinn er óbreyttur
7. Sömuleiðis.
8. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
!). Liðurinn er óbreyttur.
10. Sömuleiðis.
11. Liðurinn lækkaður um 500 kr.
12. Sömuleiðis.
13. Liðurinn lækkaður um 1000 kr.
14. Liðurinn lækkaður um 200 kr.
15. Sömuleiðis.
16. Liðurinn lækkaður um 500 kr.
17. Liðurinn lækkaður um 200 kr.
18. Liðurinn lækkaður um 1000 kr.
19. Hjer er lækkaður a-liðurinn um 7000 kr.
20. Liðurinn er lækkaður um 1000 kr., því að í honum er falin dýr-

tíðaruppbót.
21. Óbreyttur liður.
22. Liðurinn er færður úr 1500 kr, í 800 kr.
23. Liðurinn er færður úr 3000 kr. í 1200 kr.
24. Liðurinn er færður niður um 1000 kr.
25. Liðurinn er lækkaður um 400 kr.
26. Þessi liður er færður niður um 100 kr.
27. Sömuleiðis.
28. Þessi liður er færður niður um 200 kr.
29. Sömuleiðis.
30. Óbreyttur liður.
31. Sama sem óbreytt.
32. Liðurinn er tekinn sem næst eftir till. forstöðumanns veðurathugana- 

stofnunarinnar.
33. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
34. Sömuleiðis.
35. Lækkað eftir því sem álíta má sanni næst vegna verðfalls á kolum.
36. Lækkað um 100 kr.
37. Pessi liður er óbreyltur að öðru leyti en því, að dýrtíðaruppbótin lækkar.
38. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.

Um 16. gr.
1. Þar sem stjórnin er neydd til að draga úr öllum fjárveitÍDgum hið itr- 

asta sem hægt er, verður eigi hjá því komist að lækka einnig þennan lið stór- 
um. Hann er í núgildandi fjárlögum 200 þús. kr. og formaður Búnaðarfjelags ís- 
lands fer fram á hækkun upp í 215,500 kr. Stjórnin hefir nú farið í gegnum á- 
ætlun formannsins, og þykist geta fundið stað þeirri lækkun frá þessari áætlun
sem hún gerir. Vill hún benda á nokkur atriði:
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1 Dýi Ííðaruppbót starfsmanna fjelagsins er oítalin........ um .....  kr. 8000,00
2. F'ar næst er engin ástæða til í þessu ári að hafa tvo fast- 

ráðna menn lil fóðurræklar- og garðyrkjutilrauna, þegar 
garðyrkjustjóra eru veitt sjerstök laun. Virðist á þeim 
tveim liðum verða að spara, þar með talið rekstrar-
fje   — 10000,00

3. Til eftirlits- og fóðurbirgðafjelaga er nýr liður í áætluninni,
sem spara verður nú eins og önnur nýmæli   — 10000,00

4. Til ýmsra ræktunarfyrirtækja er í áætluninni 10 þús. kr. F*ar
virðist mega s p a r a ................................................................  — 4000,00

5. Til girðinga fyrir kynbótagripi eru ætlaðar í styrkveitingum
5000 kr. I’ennan lið virðist mega spara til fulls í þetta sinn... — 5000,00

6. Til skrifstofukostnaðar og búnaðarrits eru ætlaðar 18 þús.
kr. samtals. Þar sýnist mega spara að m. k ................. — 5000,00

7. Til Búnaðarsambandanna eru ætlaðar 47500 kr. Af þeim 
virðist ástæða til að draga blutfallslega á við fjelagið sjálft,
eða að m. k.......................................................................  — 10000.00

8. Til utanfara og búnaðarfræðslu er ætlað 2000 kr. meira, 
hvoru fyrir sig, en að undanförnu, og virðist ekki næg ástæða
til þess, sVo að þar má spara samtals   — 4000,00

Samtals kr. 56000,00
A ótöldum iiðum má hæglega spara svo mikið, að áætlunin komist 

ofan í það sem stjórnin hefir tii tekið.
2. Æskilegt væri að þurfa ekki að lækka þessa fjárveitingu, en þó þykir

ekki annað fært; hins vegar má á það líta, að ekki er ólíklegt að verðlag breyt-
ist svo til 1923, að jafnmikið megi gera með 12000 kr. þá og með 15000 kr., er 
gildandi fjárlög voru samin.

3. Pessi styrkur er lækkaður um þriðjung vegna nauðsynjarinnar á sparnaði.
4. Laun garðyrkjustjóra eru færð niður um 1000 kr. rneð því að í þeim er 

falin dýrtíðaruppbót. Jafnframt er ætlast til að honum verði falið að annast 
ókeypis garðyrkjutilraunir í gróðrarstöðinni í Rvik. Tillagið til Garðyrkjufjelagsins 
er lækkað um helming.

5. Laun skógræktarmanna eru tekin eftir launalögum, og tillagið til skóg- 
ræktarinnar sjálfrar er lækkað úr 21000 kr. i 12000 kr.

6. Óvíst er hvað verður um Iandmælingar 1923, en rjettast þykir þó að 
taka upp fjárveitingu í þessu skyni, en vitaskuld er það með öllu óvíst hvort
þessi upphæð nægir, því að enginn veit enn, hversu fjölmennur flokkur kann að
koma það ár til mælinga.

7. Laun dýralækna eru tekin eTtir launalögum og styrkirnir í b-lið og 
c-lið eru óbreyttir.

8. Óbreyttur liður.
9. Nú er kominn nýr maður að efnarannsóknarstofunni, og er ætlasl til 

að hann hafi i laun 3500 kr,, með dýrtíðaruppbót eins og embættismenn; b-liður 
og c-liður eru lítið eitt lækkaðir.

10. Óbreyttur liður.
11. Sömuleiðis.
12. Sömuleiðis.



4fi Þingskjal 1

13. Liðurinn er lækkaður um 15000 kr.
14. Launin í þessum lið eru tekin eftir launalögum og öðrum lögum, er

bjer að lúta, en ferðakoslnaður yfirmatsmanna er áætlaður 2000 kr. minni en i 
gildandi fjárlögum.

15. Liðurinn er lækkaður um 400 kr.
16. Óbreyttur liður.
17. Liðurinn er Iækkaður um 200 kr.
18. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
19.—22. Þessir styrkir eru lækkaðir lítið eitt, nema styrkurinn |til ábúand- 

ans á Hrauntanga.
23. Eins og kunnugt er, befir námufræðingur tekið við umsjón Helgu- 

staðanámunnar, og eru það laun hans, 3500 kr. með sömu uppbót, sem embættis- 
menn njóta, er hjer ræðir um.

2 4 .-2 5 .  Lögákveðnir liðir.
26. Þessi liður er nýr i fjárlögum, en er lögákveöinn eins og hinir lið-

irnir. Upphæðin er vitaskuld bygð á áætlun, en var 1920 tæpl. 20000 kr.
27. Launin tilfærð eftir launalögum.
28. Óbreyttur liður.
29. Lögákveðin laun.
30. Óbreyttur liður, nema uppbótin lækkuð í samræmi við dýrtíðarupp- 

bót annarstaðar í frv.
31. Óbreyttur Iiður að öðru leyti en því, að ferðakostnaður er lækkaður

um 200 kr. og skrifstofufje felt niður.
32. Styrkurinn til björgunarskipsins »I*órs« er færður niður um helming, 

enda hlýtur útgerðarkostnaður að fara stórum lækkandi, og rikissjóði auk þess 
um megn að styrkja þetta fyrirtæki meira.

33. Eins og kunnugt er, eiga þau Magnús F’riðriksson á Staðarfelli og 
kona bans að fá árlegan lífeyri að uppbæð 3000 kr. sem borgun fyrir Staðarfeli. 
Nú er jörðin leigð fyrir 1800 kr. á ári, og það verða því að eins 1200 kr., sem 
greiða ber úr rikissjóði.

Um 17. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 18. gr.
Skrá fylgir um eftirlaun þau, er ræðir um í I. a.— d.
Að öðru leyti skal það tekið fram um þessa gr., að auk sjálfsagðra 

breytinga og nokkurra lækkana til samræmis hefir stjórnin bætt við þeim, 
sem hjer segir:

1. Gesti Guðmundssyni vitaverði eru ætlaðar 400 kr., og er það í samræmi við 
vilja Alþingis 1921.

2. Steinunni Sigurðardóttur, ekkju Magnúsar Vigfússonar dyravarðar í stjórnar- 
ráðshúsinu, eru ætlaðar 300 kr. á ári, þar sem hún fær ekkert úr Lífeyris- 
sjóði embætlismanna og er blásnauð.

Um 19. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.
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Um 20. gr.
Gefur ekki heldur tilefni til athugasemda.

Um 21. gr.
Jafnvel þótt lítið útlit sje fyrir að auðið verði að lána úr Viðlagasjóði til 

muna, er þó haldið nokkrum gömlum lánsheimildum.

Um 2 2 .-2 3 .  gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.

^ k r á
yfir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna 

og barna i árslok 1921.

A. Embættismenn: kr. kr.
1. Franz Sierasen sýslumaður í Gullbr,- og Kjósarsýslu

(konungsúrskurður ls/« 1899).................................. . ... 1601,40
2. Júlíus Halldórsson, hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði

(konungsúrskurður 19A 1906).............................................. 1133,33
3. Einar Benediktsson, sýslumaðnr i Rangárvallasýslu

(konungsúrskurður 9/« 1 9 0 7 ) .............................................. 641,91
4. Halldór Briem, kennari við gagnfræðaskólann á Ak-

ureyri ...........  ...................................................................... 1440,00
ó. Marinó Hafstein, sýslumaður í Strandasýslu (konungs-

úrskurður 30/n  1908)............................................................ . 1008,00
6. Helgí Guðmundsson, hjeraðslæknir í Siglufjarðarhjer-

aði (konungsúrskurður 1j n  1910) ..................................... 1000,00
7. Axel Valdemar Tulinius, sýslumaður i Suður-Múla-

sýslu (konungsúrskurður s/7 1 9 1 1 ) .................................. 1876,62
8. Eirikur Briem, 1. kennari við prestaskólann (kon-

ungsúrskurður 20/io 1911)..................................................... 1737.78
9. Ásgeir Blöndal, hjeraðslæknir í Eyrarbakkahjeraði

(konungsúrskurður i6h  1914).. ..................................... 1000,00
10. Bjarni Jensson, bjeraðslœknir i Síðuhjeraði (kon-

ungsúrskurður 17/* 19 1 4 ) ...................................................... 1000,00
11. Hannes Hafstein, ráðherra (konungsúrskurður sl/7

1914) ... ............................................................................... 5333,33
12. Sigurður Þórðarson, sýslumaður Mýra- og Borgar-

fjarðarsýslu (konungsúrskurður 7 io 1 9 1 4 ) .................... 2276,70

Flyt ... 20049,07 • • «  i • *
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kr. kr.
Flutt ... 20049,07 | ...........

13. Björn G. Blöndal, bjeraðslæknir í Miðfjarðarhjeraði
(konungsúrskurður -sh  1915).............................................. 875,00

14. Sigurður Ólafsson, sýslumaður í Árnessjslu (kon-
ungsúrskurður s°h 1915)...................................................... 2571,35

15. Klemens Jónsson, landritari (konungsúrskurður 7 1
1917) ......................................................................................... 4000.00

1(). Davíð Scheving, hjeraðslæknir í ísafjarðarhjeraði
(konungsúrskurður */s 1 9 1 4 ) .............................................. 1266,67

17. Sigurður Eggerz, ráðherra (konungsúrskurður 4/ö 1915). 3000,00
18. Guðmundur Eggerz, sýslumaður i Arnessýslu ............ 1558,52

33320,61

B. Embættismannaekkjur og börn:
1. Camilla Tómasson, ekkja Pórðar Tómassonar hjer-

aðslæknis, frá xJit 1873 ...................................................... 197,00
2. Kristjana Hafstein, ekkja Pjeturs Hafsteins amtmanns,

frá 7? 1875................................................................................ 529,16
3. Elinborg Thorberg, ekkja Bergs Thorbergs landshöfð-

ingja, frá Vs 1886 ............................................................... 919,17
4. Kristín Skúladóttir, ekkja Boga Pjelurssonar hjeraðs-

læknis, frá l/ i  1890 ............................................................... 187,50 |
5. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassen amt-

manns, frá Vio 1 8 9 1 ............................................................. 750,00
6. Ragnheiður Guðjóhnsen, ekkja Einars Guðjóhnsen

hjeraðslæknis í 13. læknishjeraði, frá ' jb 1891 ........... 187,50
7. Ásta Hallgrímsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar

læknaskólakennara, frá ’/ i  1894 ................... ............ 350,09 !
8. Þórhildur Tómasdóttir, ekkja eftir Helga Hálfdánar-

son forstöðumann prestaskólans, frá J/ á 1894 ........... 575,00
9. Ingunn Halldórsdóttir, ekkja H. E. Johnson sýslu-

manns í Rangárvallasýslu, frá V5 1894 .................... 412,59
10. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs-

læknis í 4. læknishjeraði, frá 1íb 1894............................. 305,00  :
11. Þuriður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns í )

Suður-Múlasýslu, frá Vn 1895 ..................................... 430,80 ;
12. Elísabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja Ölafs Sigvalda-

sonar bjeraðslæknis, frá Ve 1896 ..................................... 187,50
13. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briem amtmanns,

frá ' i  1905 ....................................................  kr. 625,00
Samkvæmt konungsúrskurði *Vs

1905 handa dóttur hennar Pórdísi til
fullra 18 ára, f. 'U 1904 ....................  — 100,00 725,00 !

1
Flyt ... 5756,31 33320,61
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kr. kr.
Flntt ... 5756,31 33320,61

Margrjet Magnúsdóltir, ekkja Ólafs Guðmundssonar 
hjeraðslæknis, frá 1 i 1906 .............................................. 187,50
Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar hjer- 
aðslæknis ................................................................................ 189,37
Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Scheving 
hjeraðslækuis, frá ’/j 1909 .............................................. 187,50
Eline Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgríms Sveins- 
sonar biskups, frá 1 í 1910 .............................................. 875,00
Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar hjer- 
aðslæknis í Hróarstunguhjeraði, f r á ’/s 1910 kr. 150.00 

Samkvæmt konungsúrskurði 4/i 
1911 handa börnum hennar, þar til þau 
eru fullra 16 ára:
1. Ragnhildi, f. u /: 1907 ....................  — 80 00
2. Jóni Baldri, f. 15/e 1909 ....................  — 80,00

310,00
Þóra Gísladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeraðs- 
læknis í Sauðárkrókshjeraði, frá ’/ it 1 9 1 0 .................... 212,50
Þórunn Jónassen, ekkja dr. J. Jónassens landlæknis, 
frá */12 1910 ........................................................................ 539,17
Elísabet Sveinsdóttir, ekkja Björns Jónssonar ráðherra, 
frá Vw 1912 ........................................................................ 600,00
Oliva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guðmunds- 
sonar sýslumanns, frá ’/ö 1913 ..................................... 560,83
Johanne Margrethe Havsteen, ekkja Júlíusar amt- 
manns Havsteen, frá Ve 1 9 1 5 ............................................ 750,00
Sigriður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdómara, 
frá 4/7 1 9 1 5 .............................................................................. 500,00
Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen sýslu-
manns, frá Vs 1 9 1 6 .....................................  kr. 535,17

Samkvæmt konungsúrskurði 3/s 
1916 handa börnum hennar, þar til þau 
eru fullra 18 ára:
1. Sverri, f. 16/? 1904 ............................. — 100.00
2. Maríu Kristínu, f. 12 /. 1906 ...........  — 100,00

735,17
Elin Stephensen, ekkja Magnúsar lands-
höfðingja Stephensen, frá /̂s 1917 ............................. 1200,00
Sofía Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Forgríms 
Johnsen, frá ‘ / 9  1917 ...................................................... 321,53
Þórunn Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara síra Jónasar 
Jónassonar, frá ’ /o 1917...................................................... 200,00

Flvl ... 13124,88 33320,61
Alpt. 1922. A. (34. lnggjafarþing). 7
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kr. kr.
Flutt ... 13124,88 33320,61

29. Guðný Bjarnarson, ekkja fvrv. sýslumanns Björns 1

Bjarnarson, frá J/i 1 9 1 9 , ........................... kr. 350,00
Samkvæmt konungsurskurði ]2/'*

1919 handa börnum hennar, þar til þau
eru fullra 18 ára:
1. Stefáni, f. n / i  1904 ............................. — 100.00
2. Dagmar Camillu Porbjörgu, f. St/T 1905 — 100,00

550,00
30. Ragnheiður Vigfúsdóttir, ekkja Sig. Sigurðssonar hjer-

aðslæknis i Dalahjeraði ...................................................... 187,50
31. Vigdís G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals hjeraðslæknis

í Borgarfjarðarhjeraði ...................................................... 187,50
32, Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófess-

ors, frá x/8 1920 ............................................  kr. 340,00
Samkvæmt konungsúrskurði t2/ n

1920 handa 2 börnum hennar, þar til
þau eru fullra 16 ára:
1. Þorvaldi, f. *®/8 1907 ....................  — 100,00
2. Jóni Þórði, f. ls i 1913 ....................  — 100,00

------------ 540,00
33. Sigríður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara 450,00
34. Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar hjeraðs-

læknis í Reykhólahjeraði...................................................... 187,50
15227,38

C. Uppgjafaprestar:
1. Stefán Stephensen, prestur að Mosfelli, frá fardögum

1900 ......................................................................................... 208,65
2. Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum 1902 405,28
3. Jón Magnússon, prestur að Ríp, frá fardögum 1904 230,00
4. Páll Sívertsen, prestur að Stað í Aðalvík, frá fardög-

um 1906 ................................................................................ 477,73
1321,66

D. Prestsekkjur:
1. Anna Í. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað .................... 100,00
2. Ásta Pórarinsdóttir frá G ren jað a rs tað ............................. 170,00
3. Ástríður Petersen frá Svalbarði ..................................... 100,00
4. Bergljót Biöndal frá Hvammi í Skagafirð i .................... 100,00
5. Camilla S. Briem frá H r u n a .............................................. 129,43
6. Elín Scheving frá V o g só su m .............................................. 100,00
7. Guðríður Pjetursdóttir frá H ö f ð a ..................................... 114,63

Flyt ... 814,06 49869,65



Þingskjal 1 51

kr. kr.
Flyt ... 814,06 49869,65

8. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ..................................... 100,00
9. Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergsstöðum ............ 107.54

10. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað ............................. 183,78
11. Guðrún Ólafsdóttir frá Otrardal ..................................... 100,00
12. Guðrún Pjetursdóttir frá G ö rð u m ..................................... 314.81
13. Guðrún Torfadóttir frá Hólmum ..................................... 134.40
14. Halldóra Hallgrímsdóttir frá Görðum á Akranesi 154,25
15. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólstað .................... 158,95
16. Hansina Porgrímsdóttir frá Pingeyrum .................... 31,81
17. Ingibjörg Sigurðardóttir frá Kálfatjörn............................. 146,10
18. Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri..................................... 101,55
19. Jóhanna S. Jónsdótlir frá V ið v ík ..................................... 150,00
20. Kristín Sveiubjarnardóttir frá Holti ............................. 181,40
21. Kristín Thorlacíus frá Saurbæ í Eyjafirði ................... 136,39
22. Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólstað ............................ 118,43
23. Margrjet Erlendsdótir frá Stafafelli 117,25
24. Margrjet Pórðardótlir frá Gaulverjabæ............................. 139,86
25. Metta Einarsdóttir frá Stafafelli ..................................... 117,25
26. Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum ........... 149,20
27. Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 131,36
28. Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ............ 118,60
29. Ragnhildur Gísladóttir frá E yv indarhó lum .................... 101,81
30. Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað ........... 23,43
31. Sesselja Pórðardóttir frá Skinnastað ............................. 127,73
32. Sigriður Jónasdóttir frá Melstað ..................................... 188.06
33. Sigríður Metúsalemsdóttir frá S ta ð a rb a k k a ................... 131,26
34. Steinunn Eiríksdóttir frá Pingmúla ............................ 100,00
35. Vigdís Einarsdóttir frá Grunnavík..................................... 104,16
36. Þórey Bjarnadóttir Kolbeins frá Staðarbakka ............ 115,53
37. Pórunn S. Pjetursdóttir frá Eydölum ............................. 204,48
38. Valgerður Jónsdóttir frá Völlum i Svarfaðarda!........... 142,00
39. Helga Ketilsdóttir frá Grindavík ..................................... 100,00

5045,45

Samtals: ........ 54915,10
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9. Frumvarp

til laga um lögfjigjur hjónabands.

(Lagt fyrir Alþingi 1922.)

I. katli.

Almenn ákvœði.

1. gr.
Hjón skulu hvort öðru trú vera og stvðja hvort annað og sameigin- 

lega gæta hagsm una fjölskyldunnar.

2. gr.
Skylt er bæði m anni og konu  með tjárframlögum, vinnu á heimilinu 

og á annan  hátt, eftir getu sinni, að hjálpast að þvi að framfleyta fjölskyld- 
unni svo sem sam ir hag þeirra. Til framfærslu teljast útgjöld lil heimilisþarla 
og uppeldis barnanna, svo og útgjöld, er snerta sjerþarfir h jónanna, hvors um sig.

3. gr.
Xú fara útgjöld annars hjóna til sjerþarfa þess og til þess, er þvi sam- 

kvæmt venju og ástæðum hjónanna ber að standa straum  af til i'ramfærslu 
fjölskyldunnar, fram úr því, er því ber fram að leggja sam kvæ m t 2. gr., og er 
þá h inu skylt að láta því nauðsynlegt fje i tje, hæfilega upphæð í hvert skifti. 
F rá  þessu skal þó vikja, beri bryma nauðsyn til af því að það hjóna, sem hlut 
á að máli, hefir revnst illa til fjárstjórnar fallið, eða aðrar sjerstakar ástæður 
eru fyrir hendi.

i. gr.
Framlag til sjerþarfa annars h jónanna sam kvæ m t 2. og 3. gr. verður 

eign þess.

ó. gr.
Nú vanrækir annað hjóna framfærsluskyldu sina að m un, og skal þá 

eftir kröfu hins gera þvi að greiða hinu peningafúlgu sam kvæ m t ákvæðum  3. 
greinar eða þar fram yfir, ef það eftir öllum atvikum þvkir sanngjarnt.
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6. 81'-
Xú í’ara útgjöld þau, er annað hjóna helir haft á a lm anaksárinu  til 

íranifærslu fjölskyldunnar, bersýniiega fram úr þvi, sem þvi var skylt að leggja 
fram sam kvæm t 2. gr., og skal þá, komi krafa fram um  það, skylda hitt hjón- 
anna til að greiða þá upphæð, sem ætla má að svari til þess, sem ofgreitt er, 
nem a öðruvisi sje um samið eða telja verður að gert hafi verið ráð fyrir öðru. 
Krafan verður að kom a fram áður ár sje liðið l'rá lokum  almanaksársins.

Bótanna getur að eins það h jónanna kratist, sem greiðsluna hefir lagt 
fram, og þvi að eins, að þær verði greiddar án tjóns fyrir skuldheimtu- 
m enn hins.

7. gr.
Nú hafa hjón slitið samvistir sökum  ósamkomulags, og gilda þá á- 

kvæði 2. greinar á samsvarandi hátl. Framlag það, sem annað h jónanna sam- 
kvæmt þeim á að greiða tii framfærslu hins og barna  þeirra, sem bjá því eru, 
skal, ef þess er krafist, tiltaka sem ákveðna peningaupphæð. Það hjóna, sem 
aðallega á sök á þvi, að sam búðinni er slitið, getur þó ekki krafist fjárfram- 
lags sjer til framfæris, nema sjerstakar ástæður mæii með þvi.

8. gr.
Pegar þannig er ástatt, sem segir i 7. gr., má, ef krafa kem ur fram og 

að svo miklu leyti sem svara þykir til lífskjara h jónanna og annara  ástæðna, 
skylda annað þeirra til að láta hitt fá til afnota lausafje það, sem við sam- 
búðarslitin var sameiginleg búslóð heggja eða vinnutæki hins.

Nú eru munir, sem eru eign annars  hjónanna, sam kvæ m t þessu fengn- 
ir hinu til afnota, og getur þá eigandinn ekki með samningi við aðra tak- 
m arkað afnotarjetl þennan  á n o kku rn  hátt.

Það hjóna, er i hlut á, getur látið afhenda sjer hlutinn til um ráða 
með fógetagerð.

'J. gr.
Valdsmaður ákveður fjárframlag sam kvæm t 3. og 7. gr. Nú breytist 

hagur annars  eða beggja að m un, og getur valdsm aður þá, ef annað hjóna 
krefst þess, hve nær sern er breylt úrskurði sínum. Valdsmaður gerir einnig 
fvrirskipanir þær, er getur í 6. og 8. gr.

Um innheim tu úrskurðaðra framlaga skal fara eftir þeim ákvæðum, 
sem um það eru sett i löggjöfinni. Framlög þau, sem úrskurðuð eru sam- 
kvæmt 6, gr., má taka lögtaki.

10. gr.
Nú hafa hjón samið um framlög sam kvæm t j., 6., 7. og 8. gr., en sá samn-
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ingur er aniiaðhvort bersýnilega ósaungjarn eða liagur hjóuanna breyttur að 
mun, og er úrskurðarvaldið þá eigi bundið við þann samning.

11. gr.
H jónum  er skylt að segja hvort öðru til um efnahag sinn, svo að á- 

kvörðun verði tekin um framfærsluskvldu þeirra.

12. gr.
Meðan sam húðin  varir er hvoru hjónanna um sig heimiit á ábyrgð 

beggja að gera þá samninga við aðra, sem nauðsyulegir eru vegna heimilis- 
þarfa eða ba rnanna  og vanalegt er að gera í þeim tilgangi. Slíkt hið sama 
gildir um  samninga kon u n n a r  vegna sjerþarfa hennar. Sam ningar þeir, er hjer 
um ræðir, teljasl gerðir á ábyrgð beggja hjóna, nem a alvik segi öðruvísi til.

Nú sá sá, er samdi við annað  hjóna, eða átti að sjá, að þvi var eigi 
brýn þörf á þvi, er um var samið, og er hitt h jónanna þá eigi bundið við 
samninginn.

13. gr.
Nú misbeitir annað hjóna rjetti þeim, sem það hetir sam kvæ m t 12. 

gr., og getur valdsm aður þá eftir kröfu hins svift það rjettinum. Veita skal 
því hann  þó aftur, verði bjónin ásátt um  það eða kringum stæ ður breytast.

Urskurður valdsm anns gildir ekki gagnvart þeim, sem ókunnugt er um 
hann, nem a ú rskurðurinn  hafi verið sk ráður i kaupm álabókina  samkvæmt 
reglum i IX. kafla laga þessara.

14. gr.
Nú getur annað hjóna meðan sambúðin varir, vegna fjarveru eða 

veikinda, eigi gætt hagsmuna sinna, og er hinu þá heimilt, sje það ekki falið 
öðrum, að framkvæma fyrir þess hönd það, sem þolir eigi bið. Það getur 
þannig innheimt tekjur hins og jafnvel selt eða veðsett eignir þess, sje ekki 
hjá þvi hægt að komast til þess að framileyta heimilinu. Fasteign má þó eigi 
selja eða veðsetja nema samþvkki valdsmanns komi til.

ló. gr.
Nú er lausatje, sem er sjereign annars  hjóna, með sam þykki þess not- 

að við a tv innurekstur hins, og eru þá sam ningar nothafa við þrið jam ann 
um m uni þessa skuldbindandi fyrir eiganda m unanna , nem a samningsaðili 
nothafa sæi eða ætti að sjá, að nothafa var öheimilt að gera samninginn.

II. kafli.

177i /oreldravald.

16. gr.
Um foreldravald hjóna, sem eru samvistum eða hafa slitið samvistir,
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án þess að hafa fengið leyfi til þess, fer samkvæmt 20. og 21. gr. laga nr. 57,
27. júní 1921, um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.

En um foreldravald hjóna, skilinna að borði og sæng og lögskilinna, 
fer eftir 56. sbr. 58. og 76. sbr. 78. gr. laga nr. 39, 27. júní 1921, um stofnun 
og slit hjúskapar.

III. kaíli.

Um fjármál hjóna.

17. gr.
Hvort hjóna um sig öðlast hjúskaparrjett vfir öllu því, sem hitt á við 

giftinguna eða eignast síðar, að svo miklu leyti sem það er ekki sjereign. 
Fjármunir þeir, sem hjúskaparrjettur annars nær til, er hjúskapareign hins.

Nú á annað hjóna rjettindi, sem eigi má afhenda, eða eru að öðru
leyti persónulegs eðlis, og koma þá reglurnar um hjúskapareign að svo miklu 
leyti til framkvæmda, sem þær fara eigi i bága við sjerreglur þær, sem tim 
þau rjettindi gilda.

18. gr.
Hvort hjónanna ræður hjúskapareign sinni með þeint takmörkunum, 

sem til eru teknar í 19.—22. gr.
Nú er hjúskapnum eða fjárfjelagi hjónanna slitið, eða þau skilin að 

borði og sæng, og getur þá hvort þeirra eða erfingjar þess krafist helmings af 
hreinni hjúskapareign beggja hjóna, þó með þeim undantekningum sem lög- 
in ákveða.

19. gr.
Hvort hjónanna um sig er skylt að fara svo rneð hjúskapareign sína,

að hinu verði eigi til tjóns vegna óhæfilegra athafna þess.

20. gr.
Hvorit hjóna um sig er heimilt, án samþykkis hins, að afhenda eða 

veðsetja fasteign úr hjúskapareign sinni, búi fjölskyldan á eigninni eða sje 
eignin notuð við alvinnurekstur beggja hjóna eða hins. Slíka eign má heldur 
eigi leigja eða bjrggja nema samþykki hins komi til, ef það leiðir til þess að 
eignin verði eigi framvegis nothæf til bústaðar beggja eða til atvinnurekstrar 
hins. Sje það hjóna, er í hlut á, ólögrátt, þarf samþykki lögráðamanns, eða 
sje hitt hjóna lögráðamaður þess, þá samþykki sjerstaks lögráðamanns. Nú er 
eigi hægt að fá umsögn hins hjónanna án verulegra erfiðleika eða mikils 
dráttar, og getur þá lögráðamaður veitt samþykkið, sje hann til, en ella valds- 
maður.

Nú hefir annað hjóna gert slikan samning, án áskilins samþykkis, og 
getur þá hitt fengið samningnum hrundið með dómi, hafi samingsaðilja fju- 
nefnds hjóna verið eða átl að vera.það ljóst, að þvi var samningurinn óheim- 
ill. Mál verður þó að höfða innan 6 mánaða frá því að því hjóna, er brotið
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var móti, varð kunnugt um samninginn, og í síðasta lagi áður ár er liðið t'rá 
þinglestri samningsins.

21. gr.
Hvorugt hjóna má, án samþykkis hins, afhenda eða veðsetja lausafje 

úr hjúskapareign sinni, teljist fjeð til búsgagna á sameiginlegu heiniili hjónanna, 
til nauðsynlegra vinnutækja hins eða sje notað til þarfa barnanna. Samþykki 
þess hjóna, er í hlut á, er gilt, þótt það sje ófjárrátt eða svift fjárræði, sje það 
eigi geðveikt eða hálfviti. Þegar þannig stendur á eða sje það verulegum erfið- 
leikum hundið eða valdi það löngum tima að ná samþvkki hins hjónanna, 
þarf eigi að leita þess.

Nú hefir annað hjóna gert slíkan samning, án áskilins samþykkis, og 
getur þá hitt fengið honum hrundið með dómi, nema samningsaðili, kaupandi 
eða veðhafi, væri grandalaus. Mál verður þó að höfða innan 6 mánaða frá þvi 
hitt hjónanna fjekk vitneskju um samninginn, og í siðasta lagi áður en ár er 
liðið frá því að hluturinn var afhentur eða samningurinn um lausafjárveðsetn- 
inguna þinglesinn.

22. gr.
Nú neitar það hjóna, er i hlut á, eða lögráðamaður þess, þegar svo 

stendur á sem segir i 20. og 21. gr., að veita samþykki sitt, og getur valds- 
maður þá, komi krafa fram um það, samþvkt samningsgerðina, liati nægar 
ástæður eigi verið til neitunarinnar.

2;!. gr.
Sjereign er:

1) Alt það, sem gert er að sjereign með kaupmála.
2) Gjafir, sem gefnar eru öðru hjónanna með því skilvrði, að þær skuli vera 

sjereign, svo og arfur, enda þótt skylduarfur sje, hafi arfleifandi sett slíkt 
ákvæði í erfðaskrá.

d) Það, sem kemur í stað hluta þeirra, sem nefndir eru í 1 og 2, nema öðru- 
visi sje ákveðið svo gilt sje.

Tekjur af sjereign eru hjúskapareign, nema öðruvísi sje löglega ákveðið.

24. gr.
Hvort hjónanna um sig getur krafist þess, að hitt taki þátt i samningi 

skrár um hjúskapareign og sjereign heggja. Dómstólarnir skera úr þvi, eftir 
öllum atvikum, hvert sönnunargildi skráin hefir.

IV. kafli.

I'm ábyrgð á skuláum.

25. gr.
Hvort hjónanna um sig her, hæði með hjúskapar- og sjereign sinni,



ábyrgð á skuldbindingum þeim, sem á því hvíla, hvort sem þær eru stofnaðar á 
undan hjónabandinu eða meðan það stendur.

26. gr.
Kröfur á hendur konunni, þeirrár tegundar, sem getur í 12. gr., íyrn- 

ast á tveimur árum, beri maðurinn jafnframt ábyrgð á þeim.

27. gr.
Nú er fjárfjelagi hjóna slitið, þau skilin að borði og sæng eða hjóna- 

bandinu algerlega slitið, og er þá ekki hægt að krefja konuna um meira til 
greiðslu þess konar skulda, sem getur í 26. gr., en sjereign hennar og hjúskap- 
areign námu er skifti fóru fram, að frádregnum öðrum skuldnm, er þá 
hvíldu á henni.

28. gr.
Ákvæðin í 26. og 27. gr. koma eigi til greina, hafi konan tekið á sig 

víðtækari ábyrgð.
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V. kafli.

Um kaupmála og aðra gerninga hjóna í milli.

29. gr.
Með kaupmála, sem gerður er á undan hjónabandi eða meðan það

stendur, geta aðiljar ákveðið, að munir, sem annað hjóna á eða eignast kann
og annars yrði hjúskapareign, skuli vera sjereign þess. Sömuleiðis er hjónum 
heimilt, að svo miklu leyti sem það fer ekki í bága við ákvarðanir arfleifanda 
eða gefanda, að ákveða að sjereign skuli vera hjúskapareign.

30. gr.
Gjafir milli hjónaefna, sem viðtakandi á að fá við giftinguna, og gjafir

hjóna í milli, eru þvi að eins gildar, að um þær sje gerður kaupmáli.
Þetta tekur þó eigi til venjulegra gjafa, sjeu þær eigi um hóf fram, 

miðað við efni gefanda, og heldur eigi til slíkra gjafa sem lífsábyrgðar, lífeyris 
eða þvilikra framfærslutiygginga af hendi annars hjóna til handa binu.

Með kaupmála er eigi liægt að ákveða svo gilt sje nje heldur á annan 
hátt, að það, sem annað hjónanna framvegis kann að eignast, skuli endur- 
gjaldslausl verða eign hins.

31. gr.
Nú hefir annað hjóna haft tekjuafgang á umliðnu almanaksári, ogget- 

ur það þá þar til næsta ár er á enda afsalað hinu endurgjaldslaust helming- 
inn af tekjuafganginum án þess að til þess þurfi kaupmála. Afsalið er þó því 
að eins gilt gagnvart skuldheimtumönnum afsala, að hann hafi tiltekið í skjali, 
er af honum sje undirritað, upphæð tekjuafgangsins, enda leiki enginn vafi á
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um það, að hann hafi haldið eftir nægilegum efnum til greiðslu allra skuld- 
bindinga sinna.

32. gr.
Nú hafa hjón, án kaupmála, komið sjer saman um afhending á eign 

annars til hins, og er sá samningur þá því að eins gildur gagnvart skuld- 
heimtumönnum þess, er afhenti, að kaupmála þurfi eigi til slíkrar ráðstöfunar.

33. gr.
Nú hefir annað bjóna gefið hinu gjöf, og getur þá sá, er þá átti kröfu 

á hendur gefanda, gengið að hinu hjónanna meðan gjöfin eða verð hennar 
hrekkur til, nema það sannist, að gefandi hafi haldið eftir áreiðanlega nógum 
efnum til greiðslu skuldbindinga sinna. Hafi að einhverju leyti komið verð 
fyrir gjöfina, dregst það frá verði hennar. Hitt hjónanna er þó laust úr allri 
ábyrgð, sanni það, að munir þeir, sem um er að ræða, hafi farið forgörðum 
án þess þvi verði um kent.

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til gjafa þeirra, er getur í 2. 
málsgr. 30. gr.

34. gr.
Það hjónanna, sem veitir hinu aðstoð við atvinnurekstur þess, getur, 

þótt eigi sje svo um samið, krafist hæfilegrar borgunar fyrir vinnu sina, þegar 
það, eftir tegund vinnunnar og öðrum atvikum, virðist sanngjarnt að borgun 
sje greidd. Þó fyrnist sú krafa á 1 ári.

35. gr.
Nú hefir annað hjóna falið hinu stjórn eigna sinna eða nokkurs hluta 

þeirra, og er hinu — nema öðruvísi sje um samið eða annað ráðgert — þá 
heimilt, innan hæfilegra takmarka, að nota tekjurnar til framfærslu Qölskyld- 
unnar, án þess að þurfa að gera sjerstök reikningsskil fyrir. Slíkt umboð er 
afturtækt hvenær sem er.

36. gr.
Að því er tekur til samkomulags hjóna um framfærsluskyldu og samn- 

inga, sem gerðir eru með skilnað að borði og sæng eða algerðan skilnað fyrir 
augum, þá gilda þau ákvæði, sem um það eru sjerstaklega sett.

37. gr.
Kaupmálar skulu vera skriflegir og undirritaðir af aðiljum. Nú er ann- 

arhvor aðili ólögráður, og þarf þá einnig undirskrift lögráðamanns.

38. gr.
Til þess að kaupmáli sje gildur, verður að skrá hann i kaupmálabók- 

ina samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í IX. kafla.
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VI. kafli.

Um slit á fjárfjelagi.

39. gr.
Hvort bjóna um sig getur krafist að fjárfjelagi sje slitið:

1) Þegar hitt bjónanna með vangæslu á fjármálum sinum, misbeiting á ráð- 
um yfir hjúskapareign sinni eða með annari óhæfllegri framkomu rýrir 
bjúskapareign sina eða gefur tilefni til ótta um að svo muni fara.

2) Þegar bú bins bjónanna er tekið til gjaldþrotaskifta.

40. gr.
Nú eru bjón sammála um að krefjast slita á Qárfjelagi, og á þá að 

gera skriflega kröfu um það til skiftarjettarins á þeirn stað, sem bóndi er bú- 
settur eða dvelur. Skiftarjetturinn tekur slíka beiðni til greina með úrskurði 
svo fljótt sem unt er.

41. gr.
Nú krefst annað bjóna slita á fjárfjelagi, og á þá að stíla þá kröfu til 

skiftarjettarins á þeim stað, þar sem bitt býr eða dvelur. Sje ókunnugt um 
bústað þess eða dvalarstað, stilast krafan til skiftarjettarins á þeim stað, þar 
sem það siðast átti beima eða dvaldi svo kunnugt sje.

Umsókninni skulu, að svo miklu leyti sem þvi verður við komið, 
fylgja skrifleg sönnunargögn fyrir ástæðum þeim, sem krafan ura slitin á 
fjárQelaginu er bygð á. Nú þykir þörf itarlegri sannana, og skal skiftarjetturinn 
þá benda umsækjanda á það og getur skorað á hann að útvega frekari sannanir.

Verði því við komið, skal veita hinu hjónanna tækifæri til þess að koma 
fram með álit sitt um fjárslitakröfuna, og getur skiftarjetturinn í því skyni 
kallað það fyrir sig. Nú neitar það bjóna að láta álit sitt i ljós, eða sækir 
ekki boðaðan fund án gildra forfalla, og raá þá lita svo á, að það treystist 
eigi til að mótmæla greinargerð beiðandans. Nú á það bjóna eigi beimili eða 
dvalarstað bjer á landi svo að kunnugt sje um, og getur skiftarjetturinn þá 
skipað valinkunnan mann, sem, ef kostur er á, skal vera ættingi eða vinur 
þess bjóna, til þess að gefa skýrslu fyrir þess hönd, áður en úrskurður 
er upp kveðinn.

42. gr.
Þegar svo stendur á, sem segir i 41. gr., úrskurðar skiftarjetturinn 

eftir skýrslum þeim og sönnunargögnum, sem fyrir liggja, hvort krafan um 
slit á fjárfjelagi skuli til greina tekin eða eigi.

Ákvörðun skiftarjettarins má áfrýja til æðri rjeltar samkvæmt reglum 
þeim, sem settar eru um áfrýjun skiftarjettarúrskurða.

Nú úrskurðar skiftarjettur, að slit á fjárfjelagi skuli fram fara, og 
verður framkvæmd þess úrskurðar þá ekki tafin með áfrýjun hans; þó getur 
hvorugt hjónanna krafist greiðslu á hluta sinum úr hjúskapareign hins fyrr 
en málið er endanlega til lykta leitt.
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43. gr.
Nú er krafa um slit á fjárfjelagi tekin til greina, og skiftist þá bjúskapar- 

eign beggja hjóna milli þeirra samkvæmt 6. kap. skiftalaganna og VII. kafla 
laga þessara. Meðan á skiftum stendur heldur hvort hjónanna yfirráðum yfir 
hjúskapareign sinni, nema 2. liður 63. gr. skiftalaganna komi til framkvæmda, 
en er skylt að gera skiftarjettinum reikningsskil fyrir stjórn sinni frá þeim 
tíma, er krafan um slit á fjárfjelagi kom fram.

Þegar eftir að krafa um slit á fjárfjelagi hefir verið afhent skiftarjett- 
inum, er heimilt að beita 2. lið 63. gr. sbr. 57. gr. skiftalaganna.

44. gr.
Það, sem öðru hjóna hlotnast við skiftin eða það eignast eftir að krafa 

um slit á fjárfjelagi er fram komin, verður sjereign þess.

45. gr,
Skiftarjettinum ber að sjá um, að hin framkomna krafa um slit á fjár- 

tjelagi sje tilkynt til skrásetningar i kaupmálabókina.

46. gr.
Fyrir meðferð á kröfu um slit á fjárfjelagi og skrásetning hennar i 

kaupmálabókina skal gjalda alls 10 kr. i ríkissjóð um leið og krafan er afhent.

VII. kafli.

Um skifti.

47. gr.
Nú eiga skifti fram að fara vegna dauða annars hjóna, og fer þá um 

uppgerð og skifti hjúskapar- og sjereignar hins látna eftir þeim reglum, sem 
settar eru um meðferð venjulegra dánarbúa. Hjúskapareign þess hjónanna, 
sem eftir lifir, skiftist aftur á móti eftir þeim reglum, sem settar eru í 5. kap. 
skiftalaganna, og eigi það sjereign, á að draga hana undir skiftin, að svo miklu 
leyti, sem það er nauðsynlegt til þess að fullnægja reglum þeim, sem settar 
eru i þessum kafla.

Þegar skiftarjetturinn skiftir með hjónum, sem bæði eru á lífi, ber að 
halda hjúskapareign hvors hjónanna aðgreindri og fara eftir reglum í 6. kap. 
skiftalaganna, þannig að hvort hjónanna um sig hefir þá aðstöðu, sem bónda 
er veitt með 63.—68. gr. skiftalaganna. Eigi hjónin einnig sjereign, ber sömu- 
leiðis að draga hana nndir skiftin, að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt 
til þess að fullnægja reglum þeirn, sem settar eru í þessum kaíla.

48. gr.
Við skiftin skal hvoru hjónanna úthlutað svo miklu af hjúskapareign 

sinni, að það nægi til greiðslu skuldbindinga þeirra, sem á þvi hvildu þegar
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krafan um slit á fjárfjelagi kom fram, þegar hjónin skildu að borði og sæng 
eða þegar hjónabandinu var slitið, þar á meðal til greiðslu hluta þess af sam- 
eiginlegum skuldbindingum hjónanna, hafi sjerstakir fjármunir eigi verið tekn- 
ir frá .til greiðslu þeirra samkvæmt 57. gr.

Skuldir, sem annað hjóna hefir bakað sjer með vanhirðu á fjármálum 
sinum eða með annari óhæfilegri aðferð, eða skuldir, sem það hefir stofnað 
til þess að eignast eða bæta sjereign eða rjettindi þau, sem getur i 2. málsgr.
17. gr. og haldið er utan skiftanna, er því að eins hægt að krefjast greiðslu á 
af hjúskapareign þess hjóna, að önnur efni þess hrökkvi ekki til greiðslu þeirra.

Erfingjar þess bjóna, sem látið er, hafa einnig rjettindi þau, er ræðir 
um í 1. málsgr. greinar þessarar.

49. gr.
Afgangur sá af hjúskapareign hvors hjónanna, sem fram kemur við 

uppgerð þá, er fram fer samkvæmt 48. gr., skiftist jafnt á milli hjónanna, að 
svo miklu leyti sem annað leiðir eigi af ákvæðum 54. gr. laga um stofnun og 
slit hjúskapar eða af reglum þeim, sem settar eru hjer á eftir.

50. gr.
Hvoru hjónanna um sig er heimilt, og sje annað dáið, þá þvi, sem eftir 

lifir, að taka af óskiftu muni, sem að eins eru ætlaðir þvi til notkunar, enda 
sje verð þeirra eigi óhæfilega hátt borið saman við efnahag hjónanna.

51. gr.
Nú hefir öðru hjóna verið lagt fje af hjúskapareign þess til greiðslu 

skulda þeirra, er getur i 2. málsgr. 48. gr., og getur þá hitt hjónanna eða erf- 
ingjar þess krafist endurgjalds fyrir það af bjúskapareign beggja hjónanna, 
eins og hún verður þegar allar skuldir eru frá dregnar.

52. gr.
Nú hefir annað hjóna að verulegum mun r57rt hjúskapareign sina með 

vanhirðu á fjármálum sínum, misbeiting á ráðum sínum yfir hjúskapareign- 
inni eða annari óhæfilegri aðferð, og getur þá hitt hjónanna eða erfingjar 
þess krafist endurgjalds af hjúskapareign beggja, þegar skifti fara fram, eins 
og hún verður að frádregnum skuldum. — Hrökkvi hún eigi, má heimta 
helminginn af þvi, sem eftir verður, greiddan af þeim efnum þess brotlega, sem 
eru í sjereign þess og þarf til þess og ekki þarf til greiðslu annara skulda þess.

53. gr.
Sama rjett til endurgjalds og þann, er felst í 52. gr., hefir og hvort 

hjóna um sig, svo og erfingjar þess, ef hitt hjónanna hefir varið fje af hjú- 
skapareign sinni til þess að öðlast eða bæta sjereign eða rjettindi þau, sem 
getur í 2. málsgr. 17. gr. og eigi koma undir skiltin.

54. gr.
Nú hefir annað hjóna notað fjármuni af sjereign sinni i þarfir hjú- 

skapareignar sinnar, og getur það eða erfingjar þess, þegar skifti fara fram,
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þá krafist endurgjalds fyrir það af hjúskapareigninrii, eins og hún verður að 
frádregnum skuldum.

55. gr.
Nú hefir við skiftin eigi fengist full greiðsla á endurgjaldskröfum sam- 

kvæmt 51,—54. gr., og er þá eigi síðar hægt að krefjast þess, sem eftir stendur.

56. gr.
Á bótum þeim, sem dæmdar eru öðru hjóna samkvæmt 74. gr. laga 

um stofnun og slit hjúskapar, má, sjeu þær fallnar í gjalddaga, krefja greiðslu 
þegar skifti fara fram, af þvi, sem hinu seka hlotnast við skiftin og eigi geng-
ur til greiðslu annara skulda, sem á þvi hvila.

57. gr.
Nú koma fram skuldir, sem bæði hjónin bera ábyrgð á, og gefur þá 

hvort þeirra sem er krafist, að hitt greiði þann hluta skuldanna, sem að lok-
um á að lenda á þvi, eða að það setji tryggingu fyrir borguninni eða að fjár-
munir sjeu teknir frá til greiðslu þeirra.

58. gr.
Nú er annað hjóna dáið og Qármunir búsins lítils virði, og getur þá 

það þeirra, sem eftir lifir, tekið af hjúskapareign beggja nauðsynleg búsgögn, 
verkfæri og aðra lausa muni, að svo miklu leyti sem það verður talið nauð- 
synlegt til þess að það geti haldið áfram atvinnu sinni. Þetta gildir, þó verð 
greindra muna fari fram úr lögmæltum hluta þess i hjúskapareignunum.

59. gr.
Auk heimildar þeirrar, sem hjónum er veitt i 2. málsgr. 59. gr. og 64. 

gr. skiftalaganna til þess að kretjast ákveðinna muna við skiftin, getur hvort 
hjónanna sem er, eða, þegar annað er dáið, þá það sem eftir lifir, krafist að 
fá hlut sinn i hjúskapareignunum greiddan eftir virðingu i lausafje þvi, sem 
þvi er nauðsynlegt til þess að geta haldið áfram atvinnu sinni.

60. gr.
Nú hefir annað hjóna við skiftin gefið eftir nokkuð af sinum hlut i 

hjúskapareign sinni eða hins, og geta skuldheimtumenn þess — sje það eigi 
alveg vafalaust að það hafi haft nægilega fjármuni þegar úthlutunin fór fram 
til þess að fullnægja þáverandi skuldheimtumönnum sínum — þá gengið að 
hinu hjónanna að sama skapi sem það hefir fengið fje fram yfir búshluta sinn.

VIII. kafli.

Vm ósk ifl bú.

01. gr.
Eítir dauða annars hjónanna er hinu heimilt, án þess að skifti fari



fram milli þess og sameiginlegra ófjárráðra arfgengra niðja beggja, að taka við 
ráðum yfir hjáskapareign beggja, nema hið látna hafi með erfðaskrá meinað 
þvi setu í óskiftu búi.

Nú lætur hið látna eftir sig ófjárráð börn, sem eru eigi börn hins, og 
getur valdsmaður þá veitt því hjónanna, sem eftir lifir, rjett til setu i óskiftu 
búi. Það skal þó yfirleitt því að eins gert, að telja megi það börnunum í hag, 
að búið haldist óskift.

62. gr.
Nú er hið eftirlifandi hjóna gjaldþrota, eða það kemur i Jjós að eignir 

þess hrökkva eigi fyrir skuldum, eða að það með vanhirðu á fjármálum sín* 
um, misbeiling á valdi sínu yfir hjúskapareigninni eða með annari óhæfilegri 
aðferð hefir rýrt hjúskapareignina að verulegum mun, eða á sök á því að 
hætt er við siíkri rýrnun, og verður því þá eigi heimiluð seta í óskiftu búi.

63. gr.
Sá, sem óskar að sitja í óskiftu búi, skal sem fyrst eftir látið tilkynna 

valdsmanni það, og skal tilkynningu þeirri fylgja lausiegt yfirlit yfir eignir 
þess og skuldir og skýrsla um nöfn barnanna, aldur og dvalarstað.

Nú eru erfingjarnir óQárráðir eða Qarverandi, og skipar vaidsmaður 
þeim þá lögráðamann til þess að gæta hagsmuna þeirra út af kröfunni um 
setu í óskiftu búi. Lögráðamann þarf eigi að skipa, fari eignirnar að áiiti valds- 
manns eigi fram úr því, sem með þarf til framfærslu beiðanda og barna.

Nú kemst valdsmaður að þeirri niðurstöðu, að skilyrði fyrir setu í 
óskiltu búi sjeu fyrir hendi, og lætur hann beiðanda þá i tje skilriki fyrir þvi.

64. gr.
Það hjóna, sem situr í óskiftu búi, skal áður missiri er liðið frá láti 

hins afhenda valdsmanni skýrslu um eignir og skuldir búsins, er gefin sje 
upp á æru og samvisku. Skýrslu þessa skal áður sýna börnunum eða lög- 
ráðamanni þeirra.

65. gr.
Hinu'óskifta búi hlotnast, auk hjúskapareignar þeirrar, er bæði hjónin 

áður áttu, alt það, sem hið eftirlifandi bjóna siðar eignast, svo framarlega sem 
það hefði orðið hjúskapareign þess, et það hetði eignast það meðan hjóna- 
bandið var við líði.

Arfur eða gjöf, sem hinu eftirlifanda hlotnast, rennur þó eigi inn í hið 
óskifta bú, svo framarlega sem það krefst skifta áður 2 mánuðir eru liðnir 
frá þvi það fjekk vitneskju um arfinn eða gjöfina.

66. gr.
Hið eftirlifandi bjóna befir eignarráð yfir fjármunum búsins.
Nú gefur það gjöf úr búinu, sem er óhæfilega há, miðað við efnahag 

búsins, og getur þá hver erfingjanna innan árs frá þvi gefið var höfðað mál 
til ógildingar gjöfinni, ef viðtakandi sá eða átti að sjá, að getandanum var
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gerningurinu óbeiraill. Akvæði þetta gildir þó því að eins, að búið sje tekið 
til skiftameðferðar.

67. gr.
Það hjónanna, sem eftir lifir, ber ábyrgð bæði á eigin skuldum sínum 

og skuldum þeim, sem hvíldu á hinu látna.
Hinu eftirlifandi hjóna er heimilt að innkalla skuldheimtumenn hins 

látna, samkvæmt ákvæðum þeim, sem sett eru í opnu brjefi 4. janúar 1861.

68. gr.
Hið eftirlifandi hjóna getur með erfðaskrá að eins ráðið vfir sínum 

hluta úr búinu,

69. gr.
Nú situr annað hjóna í óskiftu búi, og fer þá um erfðarjett þess eftir 

það hjónanna, sem dáið er, eftir almennum reglum, nema skifti fari fram að 
báðum hjónunum látnum, því að þá fellur niður lögmæltur erfðarjettur eftir 
það þeirra, sem fyr Ijetst.

70. gr.
Það hjónanna, sem eftir lifir, getur hvenær sem er krafist skifta.
Nú gengur hið eftirlifandi hjóna í nýtt hjónaband, og fellur þá niður 

rjettur þess til setu i óskiftu búi.

71. gr.
Nú situr hið eftirlifandi hjóna í óskiftu búi með ófjárráðum börnum 

samkvæmt heimild þeirri, sem veitt er í 61. gr,, og er því þá skylt að skifta 
með þeim og sjer, er eitt barnanna eða fleiri verða fjárráð og krefjast skifta.

72. gr.
Nú vanrækir það hjóna, sem eftir lifir, ftamfærsluskyldu sína eða rýrir 

efni búsins að verulegum mun með vanhirðu á fjármálum sínum, misbeiting 
á ráðum sínum yfir búinu eða með annari óhæfilegri aðferð, eða það gefur 
tilefni til að óttast megi slíka rýrnun, og getur þá hver fjárráður erfingi eða 
lögráðamaður ófjárráðs erfingja, er skipa skal samkvæmt 63. gr,, krafist búskifta.

73. gr.
Erfingjar látins erfingja geta krafist skifta á búinu með sömu skilyrð- 

um og hinn látni erfingi.
Skuldheimtumenn erfingja geta eigi krafist búskifta.

74. gr.
Erfingi má eigi afsala, veðsetja eða á annan hátt afhenda hluta sinn i 

óskiftu búi, og eigi geta heldur skuldheimtumenn hans leitað fullnustu í honum.
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/5. gr.
Við skifti milli þess bjónanna, er lengur liflr, og erfingja bins látna 

koma hinar venjulegu skiftareglur til framkvæmda á samsvarandi hátt.

76. gr.
Ákvörðunum, sem valdsmaður tekur samkvæmt þessum kafla, má 

skjóta til stjórnarráðs. Slíkt málsskot hindrar eigi framkvæmd á skiftameðferð, 
sem ákveðin er af skiftarjettinum með úrskurði.

77. gr.
Pað bjóna, sem eftir lifir, getur, auk heimildar 61. gr., setið i óskiftu 

búi samkvæmt reglum þeim, sem setlar eru hjer að framan, ef niðjar eða 
stjúpbörn samþykkja.

IX. katli.

Um skrásetning kaupmála.

78. gr.
Valdsmaður heldur:

1) Dagbók yfir tilkynningar á kaupmálum til skráselningar, og skal, jafnskjótt 
og kaupmáli er afbentur til skrásetningar, skrá kaupmálann í þá bók i 
rjettri töluröð. Valdsmaður undirskrifar í hvert skifti það, sem bókað er.

2) Kaupmálabók með nafnaskrá, og skal skrá í hana alla kaupmála, sem af- 
hentir eru til skráningar, orði til orðs og eftir aldri.

Nánari reglur um fyrirkomulag og hald bóka þessara setur dóms- 
málaráðherra.

79. gr.
Þegar kaupmálinn hefir verið skráður i kaupmálabókina, er rituð á 

hann athugasemd um innritunina og tilkynningardag.

80. gr.
Lögfylgjur skrásetningarinnar teljast frá tilkynningardegi þeim, er 

dagbókin greinir.

81. gr.
Gjöld þau, er nú skal greiða við þinglestur á kaupmálum, skal fram- 

vegis greiða um leið og krafa er gerð um innritun skjalsins.

82. gr.
Skrásetning kaupmálans, sem hvort bjónanna um sig getur krafist, á 

fram að fara við varnarþing bóndans. Nú á hann ekkert varnarþing hjer á 
landi, og kemur þá bæjarþing Reykjavíkur i þess stað. Ekki þarf að skrá 
kaupmála af nýju, þótt hjónin flvtji i annað lögsagnarumdæmi.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 9
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83. gr.
Dómsmálaráðimeytið sjer um, að haldin sje í einu lagi skrá yfir alla 

innritaða kaupmála. Valdsmanni ber þvi, þegar kaupmáli er innritaður, að 
senda skrifstofu þeirri tilkynningu um, að kaupmáli sje gerður og tilgreini 
stöðu, nafn og heimili aðilja og innritunardag kaupmálans.

Hver sem er, getur, komi hann fram með skriflega beiðni um það, er 
tilgreini nöfn aðilja og ef unt er stöðu þeirra, gegn 1 kr. gjaldi fengið upp- 
Rsingar úr skrá þessari um hvort kaupmáli sje gerður og, ef svo er, hvar og 
hvenær hann sje innritaður.

Nánari ákvæði um fvrirkomulag og innihald skrár þessarar setur dóms- 
málaráðherra. í lok hvers mánaðar skal auglýsa í Lögbirtingablaðinu það, 
sem í þeim mánuði hefir verið tekið í skrána. Til að standa straum af þeim 
úlgöldum greiðist 1 kr. við skráning kaupmalans.

84. gr.
Samsvarandi ákvæði þeim, sem sett eru í 78.- 83. gr., gilda um til- 

kynningar, skráðar samkvæmt 13. og 46. gr.

X. kafli.

Ýms ákvœði.

85. gr.
Nú er annað hjóna svift fjárræði, og hefir þá hitt hjónanna, ef það er 

fjárrátt, ásamt lögráðamanni forræði fyrir hjúskapareign hins fjárræðissvifta.

86. gr.
Nú getur annað hjóna, sakir fjarveru eða veikinda, eigi gætt hagsmuna 

sinna, og má þá skipa því lögráðamann til þess til bráðabirgða að annast 
hagsmuni þess, og koma þá ákvæðin í 11. gr. eigi til greina.

87. gr.
Nú átti það hjóna, er látið er, arfgengt afkvæmi á lífi, og erfir þá það 

hjónanna, sem eftir lifir, V4 af eignum þeim, sem hið látna ljet eftir sig.
Erfðarjett þennan er eigi hægt að takmarka með erfðaskrárákvæðum 

fram yfir það, sem leiðir af 22. gr. tilskipunar 25. sept. 1850.

88. gr.
Nú átti hið látna eigi arfgengt afkvæmi á lífi, og erfir það bjónanna, 

sem eftir lifir, þá helminginn af eignum þess, ef faðir hins látna, móðir, sjrst- 
kin eða afkomendur þeirra eru á lifi, ella erfir það allar eigur hins látna.

Hvort hjónanna um sig getur með erfðaskrá lækkað erfðarjett hins 
eftir sig ofan í 7» af eignum sinum.
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89. gr.
Erfðarjettur hjóna fellur burtu við skilnað að borði og sæng og al- 

gerðan bjónaskilnað.

XI. kafli.

Ákvœði til bráðabirgða.

90. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 19 . . Þó taka 12. og 13. gr. og önnur 

efnisákvæði laganna, um fjárhagslega afstöðu hjóna hvors tii annars og gagn- 
vart þriðja manni, eigi til þeirra hjóna, sem gengið hafa í hjónaband fyrir þann 
tima og búa við venjulegt helmingafjelag, nema hjónin hafi gert slíka skipun 
um Qármál sin með kaupmála og látið birta hann lögum samkvæmt.

91. gr.
Nú gera lög ráð fyrir helmingafjelagi hjóna, og skulu þau þá koma til 

framkvæmda á samsvarandi hátt, sje hjúskapareign nieð hjónunum.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Meðal annara frumvarpa um sifjamál, sem norrænu samvinnunefnd- 
irnar frá 1909 og síðari árum hafa haft til meðferðar, hafa nefndir þessar 
samið frumvarp til laga um lögfylgjur hjónabands. Eru öll þau frumvörp 
hvert öðru lik, en eigi orðin að lögum nema sænska frumvarpið i Sviþjóð. 
Þar er kominn út nýrsvo kallaður »Giftermáls balk 11. júni 1920«. Er í þeim 
bálki feld saman i eitt »Lag 12. nóv. 1915 om áktenskaps ingáande och upp- 
lösning« og lögfylgnafrumvarp sænsku nefndarinnar.

Hjer á landi hafa þegar verið lögleidd þrjú frumvörp lík sifjafrum- 
vörpum norrænu nefndanna. Þar á meðal frumvarp um stofnun og slit hjú- 
skapar og frumvarp um afstöðu foreldra til skilgetinna barna, sbr. lög nr. 39 
og 57 frá 27. júni 1921. Þykir því þegar af þeirri ástæðu rjett að gefa Alþingi 
kost á að kynnast því frumvarpinu, sem mörgum mun þykja kveða eigi minst 
að og stendur i nánu sambandi við nýnefnd lög, frumvarpinu um lögfylgjur 
hjónabands. Hefir hinn sami maður, Lárus H. Bjarnason hæstarjettardómari, 
sem samdi frumvörpin til þeirra laga um sifjamál, og búið út þetta frumvarp.

Frumvarp þetta er að mestu leyti þýðing á danska frumvarpinu, sem 
er 110 gr. alls. Þetla frumvarp er þó eigi nema 91 gr. Veldur því aðallega það,
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að i lögum nr. 59, 1921, eru þegar lögleidd helstu ákvæði norrænu frumvarp- 
anna um svokallað foreldravald eða um afstöðu foreldra til skilgetinna barna 
og svo hilf, að sum ákvæði norrænu frumvarpanna (sjerstaklega i X. kafla 
danska frumvarpsins um »ýms ákvæði«) þykir ekki eiga hjer við og sum 
óþörf. Danska frumvarpinu er viðast fylgt, þar sem þvi og hinum frumvörp- 
unum ber á milli, af því að hjónabandslöggjöf vor og Dana hefir um langt 
skeið haldist mjög í bendur og samhengi i bjer að lútandi löggjöf því best 
horgið með þeim hætti.

Ekki heflr þótt ástæða til að fella saman í eitt ákvæði laga nr. 39, 
1921 og lögfylgnafrumvarpið, svo sem gert heíir verið í Sviþjóð. Efni laganna 
og frumvarpsins eru svo ólik, lögin aðallega búningsreglur, en frumvarpið 
efnisreglur, að vel þvkir fara á að halda þeim’aðgreindum.

Pó að frumvarpið nefni sig frv. til laga um lögfylgjur hjónabands, þá má 
eigi búast við, að það lýsi þeim öllum. Jafnnáið samband og hjónaband tekur 
að heita má til allra greina lögfræðinnar, jafnvel til svokallaðs almannarjettar 
(jus publicum) svo sem til refsilaga, rjettarfars- og stjórnlaga. Þó að hægt væri 
að lýsa lögfylgjum hjónabandsins á þessum sviðum i frumv. þessu, þá ætti 
slik lýsing eigi heima þar.

Frumv. lýsir þess vegna að eins svokölluðum almennum lögfylgjum 
hjónabandsins. Og gætir þar mest áhrifa hjónabandsins á fjárhag hjónanna.

Gift kona er að vísu sjálfráð og fjárráð eftir sömu reglum og bóndi 
hennar, sbr. lög nr. 90, 1917, um lögræði, en þó er nokkur brestur á, að hún 
geti neytl þess til jafns við mann sinn. Þannig er álitið, að bóndi ráði heim- 
ilisfangi beggja. En sjerstaklega leiðir það af venjulegri sameign beggja og um- 
ráðarjetti bónda yfir búshluta konunnar í sameigninni, að fjárræðis konunnar 
gætir venjulega ekki.

Nú má heita að konur hafi sömu rjettindi og skyldur sem karlmenn, 
bæði einstaklingur gegn einstaklingi og einstaklingur gegn almannavaldi. Hjer 
á landi er auk þess þegar kominn meiri jöfnuður á afstöðu giftra kvenna og 
karla beldur en víðast hvar annarstaðar og jafnvel nokkurstaðar utan Svi- 
þjóðar. Nægir í þvi efni að benda á, að framfærsluskylda hvilir að minsta 
kosti gagnvart fátækrastjórn jafnt á báðum, siðan fátækralögin frá 1905 komu 
i gildi, og að bæði ráða jafnt fyrir börnunum samkvæmt lögum nr. 57, 1921. 
Lætur því að likindum, þó að hjer sje orðaður, eigi siður en annarstaðar á 
Norðurlöndum, jöfnuður á þeim fáu sviðum, þar sem enn gætir nokkurs 
ójafnaðar. Enda er það meginstefna frumvarps þessa, að gera að lögum jafnt 
til beggja, konu og bónda, að svo miklu leyti sem jafnt er á komið með þeim.

Um I. kafla.
Kaíli þessi á aðallega við framfærsluskyldu hjóna sin á milli. Að nú 

gildum lögum er hvort hjóna um sig talið skylt að framfæra hitt og börnin. 
Þetta er beint orðað í 2.— 1. gr. fátækralaganna að þvi er snertir framlærslu- 
skyldu hjóna gagnvart fátækrastjórn. Og sú skylda er jafnrik, hversu sem 
fjármálum hjónanna er skipað, hvort sem sameign er með þeim eða sjereign.
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Hjer er farið fram á heina lögfestingu samskonar skyldu hvors hjóna gagnvart 
hinu, en jafnframt aukið við ýmsum nýmælum.

Það er ætlast til, að ákvæði þessa kafla taki jafnt til eldri hjónabanda 
sem yngri, þó að undanskildri 12. og 13. gr., sem, eins og öðrum efnisákvæð- 
um um fjármál hjóna, er að eins ætlað gildi um hjónabönd, er stofnuð verða 
siðar, sbr. aths. um 90. gr.

l 'm  1. gr.
Hjer er með almennum orðum lýst meginreglum frumv.: skyldu hjón- 

anna til þess að hegða sjer i öllum efnum samkvæmt lilgangi hjónabandsins 
og fullkomnu jafnræði beggja á öllum sviðum, þar sem öðruvisi er eigi sjer- 
staklega um mælt. Með seinni grundvallarreglunni, sbr. sjerstaklega orðin: 
»hvort öðru«, er ætlast til, að feld sjeu niður öll forrjettindi annars án sjer- 
stakrar umgetningar, svo sem áminstur rjettur bónda til að ráða heimilisfangi 
beggja.

Um 2. gr.
Hún fer með aðalákvæðið um framfærsluskyldu hvors hjóna um sig 

gagnvart hinu. Enda þó að frumregla frvgr. sje sú, að framfærsluskylda beggja 
sje söm, þá er engan veginn ætlast til þess, að skifta megi framfærslunni eftir 
stærðfræðilegum reglum. Þvert á móti verður geta hvors um sig, aðrar ástæður 
hjónanna og venja i samstjettarhjónaböndum að ráða miklu um hversu fram- 
færsluskyldu hjóna er skift í hverju falli. Það er nýmæli, að meta skuli vinnu 
bjóna á heimilinu þá er skifta skal framfærslu milli þeirra, og er það, eftir 
því sem á stendur, konunni i hag. Sama máli gegnir um sjerþarfir hjónanna. 
Hverjar þær eru, fer aðallega eftir venju undir likum lífskjörum og hag hjónanna.

Um 3. gr.
Eins og nú er ástatt hefir maðurinn að öllum jafnaði fjáröílun á hendi, 

en konan heimilisstjórn, og viðast svo að maðurinn ákveður bæði hversu 
mikið og hvað lagt er til heimilisins, sem og hvenær framlög þau eiga sjer 
stað. Með aukinni jafnræðistilfinningu og vaxandi viðurkenningu almennings 
á gildi beimilisstjórnar og heimilisverka mun mörgum, og þá sjerstaklega giftum 
konum, þykja núverandi fyrirkomulag orðið allúrelt, ekki sist það að konan 
þuríi að leifa fjárframlaga hjá manni sinum jafnoft og hún þykist þurfa ein- 
hvers við, sjálf eða til heimilisins. Fyrir þessa agnúa er greininni ætlað að 
girða. Fyrst er það ákveðið, að hafi tramlag það, hvort heldur i heimilisvinnu 
eða öðru, er öðru hjóna bar fram að leggja, eigi hrokkið, vegna vangetu þess 
eða af öðrum ástæðum, til þess að fullnægt væri skyldum þess samkvæmt 2. 
gr., þá skuli hitt hjóna leggja það frarn, sem á brestur. Þar næst er ákveðið, 
að aukaframlag þetta skuli }rfirleitt int af hendi i reiðufje, en þó engan veginn 
girt fyrir, að láta megi það úti í öðru, svo sem malvælum o. s. frv. Loks skulu 
fjárframlög, þar sem þvi verður við komið, svo sem meðal launamanna, látin 
af hendi jafnóðum og tekjur framleggjanda falla i gjalddaga, mánaðarlauna- 
manna t. d. á mánaðarfresti. Þessum reglum skal þó vitanlega ekki beita, ef 
þvi, sem við framlögunum skyldi taka, er ekki trúandi til þess að fara skyn- 
samlega með þau. Það fje, sem lagt er fram til heimilisþarfa samkvæmt 3. gr.,
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heldur áfram að vera eign þess, er framlagði, og geta þvi skuldheimtumenn 
þess gengið að fjenu, þó að það sje komið i vörslu hins hjóna.

Um 4. gr.
Pað fje aftur á móti, sem lagt er fram samkvæmt 2. og 3. gr. til sjer- 

þarfa hins, verður sjereign þess, er viðtekur, enda þó að það sje látið úli með 
fje til heimilisþarfa og er því undanþegið eftirsókn skuldheimtumanna þess, 
er lagði það fram, enda mundi það að jafnaði vera nokkurskonar borgun 
fvrir starf í þágu framleggjanda (heimilisstjórn og verk konunnar).

Um ó. gr.
það verður komið undir álitum i hverju einstöku falli, bæði hvort 

vanræksla eigi að varða fjárframlögum og sjerstaklega hve miklum.

Um 6. gr.
Undurgjaldskrafa er þvi að eins heimil, að lagt hafi verið ofmikið fram 

í öðru en vinnu, sbr. orðið »útgjöld«. Framleggjandi einn getur gert kröfuna, 
en hvorki erfingjar hans nje skuldheimtumenn. Krafa fyrnist á 1 ári og víkur 
alt af fyrir kröfum skuldheimtumanna. Valdsmaður úrskurðar kröfuna sem 
aðrar framfærslukröfur.

Um 7. gr.
Greinin á þvi að eins við, að skilnaðarleyfis að borði og sæng hafi 

eigi verið aflað. Sjeu hjónin skilin að borði og sæng, ákveður skilnaðarleyfið 
afstöðu þeirra. Eftir 2. gr. er ráðgert að framfærsluskyldu hjóna sje fullnægt 
að nokkru leyti með vinnu á heimilinu. Hjer er heimilið eigi sameiginlegt og 
framfærsluskyldunni verður þvi að eins fullnægt með fjárframlögum. Niður- 
lag greinarinnar svarar til 2. mgr. 55. gr. hjúskaparlaganna.

Um 8. gr,
Hjer er farið fram á lögleiðingu líks ákvæðis og lögfest er i 2. mgr.

54. gr. laga 39/1921 um skilnað að borði og sæng. Virðist þess enn meiri þörf 
hjer en þar, sem bráðabirgðahjálpar, þangað til afstöðu hjónanna] verður 
endanlega skipað, enda hjer að eins um afnotarjett að ræða.

Um 10. gr.
Hjer er farið fram á lögleiðingu líks ákvæðis og í fyrri hluta 59. og

79. gr. hjúskl.

Um 11. gr.
Með þvi að íramfærsluskylda hvors hjóna fer eftir getu, er talið nauð- 

synlegt, að hvort hjóna viti nokkurnveginn um tekjuhæð hins, til þess að 
hvorugt sje eitt til frásagnar, þá er til úrskurðar valdsmanns kynni að koma

Um 12. og 13. gr.
Samkvæmt 13. gr. laga nr. 3/1900 er bónda þvi að eins skylt að greiða 

þær skuldir, er kona hans hefir stofnað með samningi, að hún hafi gert það
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annaðhvort með »samþykki« hans eða »til sameiginlegs gagns og sakir óhjá- 
kvæmilegra nauðsynja«. Hefir þetta verið skilið svo sem konan gæti á eigin 
spýtur annast útvegun á venjulegum heimilisþörfum og gert aðrar ráðstafanir, 
sem fylgja venjulegri innanhússtjórn. Oðrum samningsskuldum konu sinnar 
getur maðurinn vísað á bug.

Eftir 12. gr. er ætlast til, að bæði hjónin verði jafngeng til að gera 
slika samninga á ábyrgð beggja. Og enn fremur er konunni áskilinn rjettur til 
slikra samninga, jafnvel um aðrar sjerþarfir sínar en til venjulegra heimilis- 
þarfa teljast. Slikir samningar teljast á ábyrgð beggja, nema sjerstaklega standi á.

Þetta er ein af afleiðingum jafnræðishugsjónar frumvarpsins. Hvort 
hjónanna um sig verður einskonar löggildur umboðsmaður hjónafjelagsskap- 
arins meðan sambúðin helst, til venjulegra ráðstafana í þarfir heimilisins, svo 
sem til matvæla, fatnaðarkaupa, hjúaráðningar o. s. frv. Hinsvegar getur eigi 
annað tekið peningalán á ábyrgð beggja, enda þó að verja skuii lánsfjenu til 
heimilisþarfa. Og það er skilyrði fyrir þvi, að það hjóna, sem ekki tekur þátt 
í samningsgerðinni, verði að sínu leyti bundið, að samningurinn hafi bundið 
hitt hjónanna. ófjárráð kona gæti þvi eigi bundið mann sinn við slika samn- 
inga samkvæmt greininni. Aftur á móti kynni hann að vera bundinn við þá 
samkvæmt algengum umboðsreglum.

Af því að misbrúka má rjett þann, sem 12. gr. fer með, er valdsmanni 
i 13. gr. fengið vald til þess að svifta það hjóna rjettinum, er illa hefir farið 
með hann. Er það nokkurskonar lögræðissvifting á parti, og gildir þvi eigi 
gagnvart grandalausum þriðjamanni, nema kostur hafi verið gefinn á að kynn- 
ast úrskurðinum.

Um 14. gr.
Hjer er eigi um lögráðamensku að ræða, heldur um lögfesting nokkurs- 

konar erindisrekstrar (negotiorum gestio) fyrir það hjóna, sem er vant við látið.

Um 15. gr.
Með þvi að annað hjóna. getur í sjeratvinnu sinni notað muni hins, er 

þriðjamanni ekki ætlandi að vita deili á hvað samningsaðili hans á og hvað 
maki hans kann að eiga. Er þvi svo ákveðið, að eigandi hlutarins geti eigi 
rift þeim rjetti, er þriðjimaður kann að hafa fengið yfir hlutnum með samn- 
ingi við nothafa. Hinsvegar á eigandi rjett sinn óskertan gagnvart þeim skuld- 
heimtumönnum nothafa, er kvnnu að hafa leitað fullnustu í hlutnum með 
rjettargerð.

Um II. kafla.

Um 10. gr.
í III. kafla laga nr. 57, 1921, eru ákvæði um foreldravald hjóna vfir 

börnum þeirra, sem eins og hjer að lútandi ákvæði i sænsku lögunum og 
danska frumvarpinu veita báðum hjónunum jafnræði í því efni. Og í lögum 
nr. 39, 1921, eru ákvæði um foreldravald borð- og sængurskilinna og lögskil- 
inna. í Noregi eru ákvæði um foreldravald hjóna í lögum um foreldri og skil-
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getin börn frá 10. apríl 1915 og foreldravaldsins eigi getið að neinu í frumv. 
um lögfylgjur hjónabands. Þetta virðist fulllangt tarið, þar sem foreldravaldið 
er ein af aðallögfylgjum hjónabandsins. Þykir því verða að geta þess að ein- 
hverju leyti i sliku heildarfrumvarpi sem þessu. Er því hjer farin sú millileið, 
að vísa um það bæði til nefndra barnalaga og hjúskaparlaga.

Um III. kafla.
Að núgildum lögum (3. gr. tilsk. 25. sept. 1850 og 1. gr. laga nr. 3, 

1900, sbr. dönsk og norsk lög 5. bók, 2. kap. og kbrj. 17. febr. 1764 og 2. 
gr. fyrnefndrar tilsk.) er hið lögmælta fyrirkomulag á íjármálum hjóna það, 
að bæði eiga jafnan hlut í fjelagsbúinu, sinn helminginn hvort, en bóndinn 
hefir einn umráð yfir því, að sleptu sjálfsaflafje konunnar, sem konan ræður 
ein. Af þessum einkaumráðarjetti bóndans leiðir það, að eignarrjeltar kon- 
unnar yfir búshelming hennar gætir lítt, fyr en búinu er skift.

Frumvarpið gerir ekki beinlínis breytingu á lögmæltum eignarrjetti 
hjóna til fjelagsbúsins. Að visu eignast hvort hjónanna um sig »hjúskaparrjett« 
vfir öllu, er hitt átti við giftinguna og síðar eignast, en það orð merkir engan 
veginn sama og eignarrjett. Eigi konan 1000 kr. og maðurinn 2000 kr., eignast 
konan þó i rauninni að eins 1000 kr. af hjúskapareign mannsins og hann ekki 
nema 500 kr. af hjúskapareign konunnar, svo sem ljósast kemur fram við bú- 
skiftin. Hvort hjóna um sig á þvi nákvæmlega sama hlut í búinu og nú, 
hvort sinn helming.

Breytingin frá núverandi fyrirkomulagi kemur hins vegar mjög fram í 
umráðarjettinum. í stað einræðis bóndans jafnt yfir búshelmingi konunnar 
sem sínum, á hvort í sínu lagi framvegis að ráða hjúskapareign sinni eða því, 
sem það átti við giftinguna og siðar eignast, þó með nokkrum takmörkunum, 
sem vikið verður að síðar. Þó að hjer sje þannig beinlínis að eins breytt um- 
ráðarjetti hjónanna yfir sameigninni, en ekki sameignarrjettinum sjálfum, þá er 
hjer þó um gagngerða breytingu að ræða .á afstöðu hjónanna i fjármálum, 
ekki að eins sin á milii, heldur og út á við, gagnvart þriðjamanni, samnings- 
aðiljum og skuldheimtumönnum. Þvi að það er svo um eignarrjettinn sem 
hvern annan rjett, að hann lýsir sjer áþreifanlegast i framkvæmdinni. Þessarar 
gagngerðu breytingar mun þó í framkvæmdinni þvi að eins gæta að nokkru 
ráði, að konan hafi lagt Qe í búið að mun og trygt sjer sönnun þess.

Um 17. gr.
Hjer er skipað sameign hjónanna á þá leið, sem nýgetið er. Helminga- 

fjelaginu er eigi raskað, sbr. 2. mgr. 18. gr. Verði fjárfjelaginu slitið eða hjóna- 
sambúðinni með borð- og sængurskilnaði, eða deyi annað bjónanna eða bæði 
eða skilji að lögum, þá kemur sameignin, sem gætti lítið meðan hjónin bjuggu 
við venjulega sambúð, að fullu í ljós.

»Hjúskaparrjettur« og »hjúskapareign« er eigi annað en þýðing á nor- 
rænu heitunum (Giftoret, giftoretsgods, Gifteret, Gifteeje). Það er ætlast til, að 
hjúskapareignin verði venjulega skipulagið á fjármálum hjóna, í þeim skiln- 
ingi að hún renni vfir hjónin með vígslunni, sje ekkert aðgert, líkt og helm-
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ingafjelagið nú. Hins vegar er engan veginn ætlast ti), að hún verði einka- 
fyrirkomulagið. Sjereign vegna ákvæða þriðjamanns er fyrst og fremst ómögu- 
legt að útiloka fremur en nú. Taki annað hjóna t. d. við gjöf, sem sett er upp 
að sje sjereign, getur sú gjöf hvorki runnið inn í fjelagsbúið nú nje orðið 
hjúskapareign eftir frumvarpinu. 1 annan stað er ætlast til, að hjónin geti 
stofnað sjereign með kaupmála eins og nú, enda þó að búast megi við, að 
kaupmáli verði minna uotaður framvegis en hingað til. En í þriðja lagi þykir 
eigi rjett, eins og drepið verður nánar á um 29. gr., að varna aðiljum að 
semja um annað fyrirkomulag en sjereign.

2. mgr. 17. gr. svarar að efni yfirleitt til 17. gr. laga nr. 3, 1900.

Um 18. gr.
Fyrri málsgreinin lýsir aðalreglunni um umráðarjett hvors yfir hjú- 

skapareign sinni, sem, eins og þegar er getið, er sú, að hvort ræður yfirleitt 
að öllu leyti yfir henni eins og hver annar eigandi ræður eign sinni.

Um 19. gr.
Enda þótt greinin sje aðallega nokkurskonar áminning til hjónanna 

um að hjúskapareignin sje i rauninni sameign beggja, sem því verði að fara 
varlegar með en einkaeign, þá mundi brot gegn greininni þó geta leitt til 
fjárslita með hjónunum og jafnvel til skaðabóta, sbr. 39. og 53. gr.

Um 20.-22. gr.
Hjer getur takmarkana þeirra, sem lagðar eru á einræði hvors hjóna 

yfir hjúskapareign þess, og þær koma eigi að eins fram í afstöðu hjónanna 
sin á milli, svo sem ákvæði 19. gr., heldur einnig og jafnvel aðallega gagnvart 
samningsaðilja þeirra, en þar á móti eigi gegn venjulegum skuldheimtumönnum.

Með þvi að sameiginlegt heimili er grundvöllur sambúðar hjónanna 
og þar með hjónabandsins, er svo áskilið í 20. gr., að hjúskapareign, sem 
heimili beggja eða atvinna jafnvel annars er bundið við, megi eigi, án sam- 
þykkis hins eða þeirra, er koma i hans stað (lögráðamanns eða eftir atvikum 
valdsmanns), afhenda, veðsetja eða leigja þannig, að í bága brjóti við lieimil- 
ishald þar eða atvinnurekstur. Gagnstæður samningur er riftanlegur fvrir dómi, 
þó að eins innan tiltekins timatakmarks.

í 21. gr. er líkt áskilið um búsgögn, atvinnutæki og þarfamuni barna.
í 22. gr. er valdsmanni fengið vald til að ónýla ástæðulausa sam-

þykkissynjun.

Uni 23. gr.
Auk svokallaðra persónulegra rjettinda samkvæmt 2. mgr. 17. gr., sem 

gildandi sjerreglur að miklu leyti gilda framvegis um, þá verður samkvæmt
23. gr. frumvarpsins, svo sem nú eftir 18. og 19. gr. laga nr. 3, 1900, að sjer- 
eign bæði það, sem þriðji maður gefur öðru hjóna eða arfleiðir það að með 
sliku skilorði, og það, sem svo er ákveðið um í kaupmála, sem og það, er
kemur i þess stað. Aftur á móti er ætlast til, að arður af sjereign verði hjú-
skapareign, nema öðruvisi sje ákveðið, og er það á annan veg en nú gildir 
samkvæmt 21. gr. laga 1900 um arð af kaupmálasjereign.

A lp t, 1922. A. (34 . lö g g ja fa r þ in g ' .  10
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Um 24. gr.
Eigi umrádarjettur hvors hjóna yfir hjúskapareigninni að geta notið 

sín, verður hvort um sig, og þó sjerstaklega konan, að tryggja sjer nokkra 
sönnun þess, hvað tilheyri hvoru. 1 því skyni lögfestir greinin skyldu beggja 
til sameiginlegrar skrásetningar. Og getur sennilega orðið nokkur stvrkur að 
þvi, enda þótt hæði vanti viðurlög við brotum og dómstólarnir sje óbundnir 
um það, hvað leggja skuli bæði upp úr slíkri skrá og vöntun hennar.

Um IV. kafla.
Að núgildum lögum (nr. 3, 1900) fer um ábyrgð hvors hjóna á skuld- 

um hins á þessa leið: Maðurinn her, ásamt konu sinni, ábyrgð á þeim skuld- 
um hennar, sem eldri eru en hjónaband þeirra, bæði samningsskuldum og 
öðrum, nema öðruvisi sje um samið í Laupmála. f*etta gildir þó tæplega, hafi 
fullkomin sjereign átt sjer stað með hjónunum þegar frá upphafi. Hinsvegar 
ber konan ekki ábyrgð á slikum skuldum manns síns, umfram það, að hún 
verður að sætta sig við, að leitað sje fullnustu þeirra í fjelagsbúinu. Sje skuld- 
in stofnúð ejtir hjónabandið, er aðalreglan sú, að hvorugt ber ábvrgð á skuld- 
um hins. Stafi skuldin af samningi, er þó sa munur  á, að samningsskuldir 
konunnar eru yfirleitt eigi að eins óviðkomandi manninum persónulega, heldur 
og fjelagsbúinu, en samningsskuldir mannsins bitna á fjelagsbúinu, svo sem 
er um þær skuldir beggja hjóna, er stnfa af skaðabótaskyldu eða refsiverðu 
verki. t*ó ber þess að geta, að þær skuldir, sem konan stofnar til sameiginlegs 
gagns og óhjákvæmilegra nauðsynja, skuldbinda bæði manninn sjálfan og fje- 
lagsbúið, og tekur sá flokkur vitanlega til allra lífsþarfa. Reglur þessar eru 
skýrar og meðfærilegar bæði inn á við, milli hjónanna og út á við gegn 
þriðjamanni, ekki sist gagnvart skuldheimtumönnum.

Frumvarpið gerbrevtir þessum reglum. Aðalreglan samkvæmt því 
verður sú, að hvort hjónanna um sig ber að eins ábvrgð á sínum skuldum 
en ábyrgist þær hinsvegar með öllum eignum sínum, bæði í nútíð og framtíð. 
Því verður ekki neitað, að skipulag þetta eykur lánstraust konunnar, þar sem 
hún hefir lagt fje í búið að mun og trygt sjer sönnun þess, en rýrir þá senni- 
lega að sama skapi lánstraust mannsins, sem sennilega um ófyrirsjáanlega fram- 
tið verður aðal-))aflaklóin« til heimilisins, hverju skipulagi sem komið er á 
fjármál hjóna. Þar sem efnin attur á móti eru litil og heimilið lifir aðallega 
á atvinnutekjum annars (mannsins), og svo er ástatt um langflest heimili hjer 
á landi, þar mundi þessara nýmæla frumvarpsins og yfirleitt umráðanÝmæla 
þess eða III. og IV. kafla gæta lítt í framkvæmdinni.

Um 25. gr.
Hjer er lýst aðalreglu frumvarpsins um skuldaábyrgðina. Af henni 

leiðir, að draga verður frá hjúskapareign hvors hjóna, áður en sameigninni er 
skift, skuldir hvors nm sig. Til jafnra skifta kemur þvi að eins samanlögð 
hreineign beggja.
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Um 26.-28. gr.
Samkvæmt 12. gr. hvilir sama ábyrgð á báðum hjónunum fyrir skuld- 

um til heimilisþarfa, þarfa barnanna og jafnvel til sjerþarfa konunnar, meðan 
sambúð hjónanna helst. Samkvæmt 26. gr. á skuldheimlumaður þó eigi að 
geta gengið að konunni til greiðslu skulda þessara, sem eru aðalskuldir flestra 
fjölskyldna, lengur en i 2 ár. Og samkvæmt 27. gr. er ennfremur bætt við 
þennan forrjett konunnar því ákvæði, að ábyrgð hennar á skuldum þessum 
skuli falla niður með öllu, þegar bú hjónanna er gert upp af þar greindum 
ástæðum, ef eignir hennar þá, að frádregnum öðrum skuldum hennar, hrökkva 
eigi til greiðslu skulda þessara. Hún getur með öðrum orðum aldrei orðið 
meir en eignalaus út af skuldum þessum, en maðurinn bæði eignalaus og 
skuldugur.

Um V. kafla.
Að núgildum lögum (nr. 3, 1900) geta hjónaefni og hjón með kaup- 

mála yfirleitl gert þau afbrigði frá lögmæltu fjárfjelagi, sem þeim sýnist. Sjer- 
staklega er kaupmáli notaður til stofnunar sjereignar að meira eða minna 
leyti fyrir annað hjóna eða bæði. Og verður þá, sje kaupmálinn löglega þing- 
lesinn, það, sem i sjereign annars lendir, jafnframt undanþegið umráðarjetli 
hins og eftirsókn skuldheimtumanna hans.

Af þvi skipulagi, sem frumvarpið stofnar til á úmráðarjetti bónda yfir 
sameigninni og á skuldaábyrgð hvors um sig, leiðir það, að eigi þarf kaup- 
mála til að trj'ggja hjúskapareigandanum umráð yfir hjúskapareign hans, og 
verður kaupmála að því leyfi siður þörf hjer eftir en hingað til. En þar sem 
hjónin, samkvæmt frumvarpinu, geta samið um nálega hvað sem er, eigi að 
eins við þriðjamann, heldur einnig sín á milli, og hagsmunir hjónanna gagn- 
vart þriðjamanni fara mjög saman, þá verður eigi siður hjer eftir en hingað 
til að áskilja kaupmála, vegna hagsmuna þriðjamanns, til nokkurra samskifta 
hjóna. Auk þess verður kaupmála altaf þörf, vilji hjón, vegna sín eða erfingja 
sinna, gera breytingu á helmingaeign hvors i samanlagðri hreineign hjúskap- 
areigna beggja.

Um 29. gr.
Bæði í danska og norska frumvarpinu og i sænsku lögunum endar 

tilsvarandi grein svo: »Að öðru levti geta aðiljar ekki með samkomulagi s n 
á milli vikið frá reglum laga þessara um fjármál hjóna« og er ætlast til, að 
með þvi sje girt fyrir núgildandi skipulag á fjármálum hjóna. Þetta ákvæði er 
felt hjer niður, með þvi að eigi þykir ástæða til að meina hjónum að búa við 
gamalreynt fyrirkomulag, kjósi þau það, sbr. aths. um 90. gr.

Um 30. gr.
Greinin er að efni til lik 24. gr. laga nr. 3, 1900, þó með þeim við- 

aukum, að sama gildir um þær gjafir festarfólks, er afhendast eiga eftir hjóna- 
vígslu, sem um gjafir milli hjóna, að til þeirra þarf kaupmála, og að hins-
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vegar á framvegis eigi að þurfa kaupmála fremur lil framfærslutrvgginga konu 
handa manni en manns handa konu.

Samkvæmt 2. málsgrein verður framtiðarafli annars hjópa ekki endur- 
gjaldslaust gerður sjereign hins með kaupmála, og er það nokkuð á annan 
veg en hjer að lútandi ákvæði i 4. gr. nefndra laga.

Um 31. gr.
Hjer er nýmæli á ferðinni, undanþága undan kaupmálaskilorðinu til 

hjónagjafa i næstu grein á undan, en sennilega eigi áhættumikið, þar sem 
heimildin verður eigi notuð nema árlangt og ekki nema fyrir síðastliðið ár, 
enda áskilið að skuldgreiðslugela gefanda sje ugglaus. Þó kvnni ágreiningur 
ósjaldan að risa um, hvað telja bæri lil tekna.

Um 32.-33. gr.
Verði það fyrirkomulag lögleitt, að hvort hjóna hafi umráð yfir hjú- 

skapareign sinni, og geti því meðal annars gert alla venjulega samninga hvort 
við annað, má búast við, að það hjóna, sem vill koma hjúskapareign sinni 
undan eftirsókn skuldheimtumanna sinna, reyni það meðal annars með því 
að gera hina eða þessa vfirskotssamninga við hitt, sem bónda myndi eigi 
stoða að gera nú við konu sína, nema verðmætið, sem um væri að ræða, 
væri jafnframt gert sjereign hennar. Undir þennan leka er reynt að setja i 32. 
gr., með þvi að leggja á hjónin sönnunarbyrðina fyrir því, að ráðstöfun milli 
þeirra, sem skuldheimtumenn vefengja, þurfi eigi kaupmálaform, þvi að eftir 
frumvarpinu þarf yfirleilt ekki kaupmála til annara skifta hjóna en gjafa, og 
þó eigi til allra, sbr. 30. og 31. gr. Með því móti og ákvæðum 33. gr., sem 
yfirleitt líkjast hjer að lútandi ákvæðum 5. gr. laga nr. 3, 1900, er hjónum 
gert erfiðara um að leika á skuldheimtumenn sína. Niðurlag 1. mgr. 33. gr. 
mun að vísu vera nýmæli, en þó samkvæmt almennum reglum. — 2. mgr.
33. gr. lýtur að þvi, að hjer um ræddar reglur gildi eigi um smágjafir og
framfærslutrvggingar samkvæml 2. mgr. 30. gr.

Um 34. gr.
Greinin er nýmæli, bygð á sanngirni, sem varla þarf útskýringa,

Um 35. gr.
Fyrst um sinn mundi mega búasl við, að kona feli manni sinum

stjórn hjúskapareignar sinnar, án þess að samningur væri um það gerður.
Og er því hjer kveðið á um, bæði hversu með megi fara umboð konunnar
og að það sje afturtækt.

Um 36. gr.
Sjerákvæði þau, sem hjer er átt við, eru í 59. og 79. gr. laga nr. 39, 1921.

Um 37. gr.
Samhljóða núgildum formkröfum að öðru leyti en þvi, að framvegis á 

eigi að þurfa konungsstaðfesting til kaupmála, sem gerðir eru eftir hjónavigslu.
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l'm 38. gr.
Að núgildum lögum (3. gr. laga nr. 3, 1900) skuldbindur kaupmáli 

hjónin og erfingja þeirra, þá er hann er löglega gerður. En til þess að hann 
gildi gagnvart öðrum (samningsaðiljum hjóna og skuldheimtumönnum) verð- 
ur hann yfirleitt auk þess að vera þinglesinn. Eins og vikið verður að í alhs. 
um IX. kafla, er ætlast til að þinglvsing kaupmála falli niður og í stað henn- 
ar komi skrásetning. Þvkir meðal annars þess vegna mega fella niður mun á 
gildistöku kaupmála fvrir hjón og erfingja annars vegar og þriðjamann hins 
vegar. Skrásetningunni verður strax komið við, við hvern sem kaupmálinn að- 
allega kemur, enda skifta kaupmálar framvegis siður máli gagnvart þriðjamanni 
en hingað til, þar sem hvort hjónanna ræður kaupmálalaust hjúskapareign 
sinni og hún jafnframt undanþegin eftirsókn skuldheimtumanna hins.

Það er segin saga, að jafnframl skrásetningu kaupmálans verður að 
gæta þeirra sjerreglna, er settar eru um öflun rjettinda vfir fasteign, skipum 
og viðskiftabrjefum.

l'm VI. kafla.
Eitt meðal nýmæla laga nr. 3, 1900, var heimild hjóna til þess að fá 

fjárfjelagi slitið án nokkurrar röskunar á hjónabandinu að öðrn leyti, og eru 
gildandi reglur um þetta i 27.—31. gr. nefndra laga. Heimild þessi mún aðal- 
lega hafa verið lögfest til þess að konan gæti gert sjer von um að bjarga ein- 
hverju af eignum sinum undati illri stjórn bónda síns. En hún hefir verið 
sáralítið notuð eða jafnvel alls ekki. Og er það sennilega að nokkru levti þvi 
að kenna, að sumpart var skyldu valdsstjórnarinnar til að taka fjárslitakröfu 
til greina markaður of þröngur bás (gjaldþrot eða samvistaslit) og sumpart 
settar fullrikar skorður við því, að konan mætti jafnvel hreyfa fjárslitakröfu 
með rökstuddri von um árangur.

Það er ljóst, að nú, er ætlast er til að hvort hjóna hafi umráð hjú- 
skapareignar sinnar, verður tjárslita framvegis eigi þörf til að bjarga efnum 
annars undan illri stjórn hins. En með umráðarjettinum er, eins og áður 
segir, ekki hnekt sameign hjónanna. Og vilji hjónin slíta henni, en hvorki 
samvistunum nje hjónabandinu að öðru leyti, þá getur heimildin til íjáríje- 
lagsslita komið i góðar þarfir til þess, undir hinni breyttu skipun á fjármál- 
um hjóna. Þvi er beimildinni haldið, jafnvel þó að litlar Iikur sjeu lil að hún 
verði notuð að nokkru ráði.

l ’m 39. gr.
Hjer er lýst ástæðum til þess að annað hjóna geti jalnvel gegn mót- 

mælum hins krafist fjárfjelagsslita, og eru þær ástæður, að samvistaslitum 
sleptum, hinar sömu og samkvæmt 27. og 29. gr. laga nr. 3, 1900, en báðum 
hjónum gert jafnhátt undir höfði. Samvistaslitum er slept, af þvi að upp úr 
þeim geta hjónin venjulega fengið skilnað að borði og sæng eða lögskilnað, og 
þú um leið búskifti með Iögmæltum hætti. Sem dæmi liklegs hátternis til rýrrn- 
unar hjúskapareignar má nefna brot gegu 20. og 21. gr. frumvarpsins, óhæfi-
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legar gjaíir, ábyrgðir, Iryggingar sjálfum sjer til handa o. s. i'rv. Gjaldþrota- 
ástæðunni er haldið, aðallega til þess að skuldheimtumenn gjaldþrota nái 
síður til framtíðartjárafla maka hans.

Um 40.—42. gr,
Samkvæmt 40. gr. skal slila fjárfjelagi hjóna, sjeu bæði ásált um það. 

Fjárslitabeiðni bæði samkvæmt 49. og 40. gr. skal skrásetja þriðjamanni til 
viðvörunar. Að öðru levti lj’sa greinar þessar rjettarfarsreglum þeim, sem gilda 
eiga um fjárslitin, og er þar gerð sú aðalbrevting, að fjárslitin eiga að leggjast 
undir úrskurð dómstólanna i stað valdssljórnar nú.

Um fo.—40. gr.
Eftir ljárslitaúrskurðinn verður að skifta hjúskapareign (sameign) beggja 

hjóna. 43. gr. segir fyrir um eftir hverjum reglum búskiftin skuli fram fara. 
í 44. gr. er framkoma fjárslitakröfu gerð að merkjalínu um skuldaábyrgð hvors 
hjóna, þannig að skuldakröfur, sem fram koma eftir þann tima, lenda yfir- 
leitt á hjúskapareign þess lijóna, er i hlut á. Að sínu leyti eins verður það, 
sem hvoru hjóna áskotnast eftir þann tima, vfirleitt sjereign þess.

Um VII. kafla.
Hjer getur reglna þeirra, er gilda um skifti á búum þeirra hjóna, er 

búið hafa við hið nýja fyrirkomulag um fjármál hjóna. Eins og áður greinir, 
breytist sameign slíkra hjóna í rauninni ekki frá þvi, sem nú gildir um lielm- 
ingafjelag hjóna, og halda aðalreglur skiftalaganna nr. 3, 1878, því gildi sínu 
einnig um skifti búa undir hinu nýja fyrirkomulagi. En af nýju reglunum um 
umráðarjett hvors hjóna yfir hjúskapnreign sinni leiðir, að afstaða hjónanna 
breytist eigi alllitið bæði gagnvart þriðjamanni og milli þeirra sjálfra. Verður 
þvi þörf ýmsra viðaukareglna og breytingarreglna við almennu skiftalagaá- 
kvæðin. Og þeirra reglna getur aðallega í þessum katla.

Um 47. gr.
Greinin ræðir bæði um skifti að öðru hjóna látnu og að báðum lif- 

andi. 1 fyrra fallinu fara skifti eigi að eins fram á eigum hins látna, og vitan- 
lega að þvi leyti eftir venjulegum reglum skiftalaganna, hetdur verður, vegna 
sameignar hins látna og lifanda um hjúskapareigu beggja, einnig að draga 
hjúskapareign siðarnefnds undir skiftin og eftir atvikum einnig sjereign hans, 
vegna þess að nokkrar kröfur annars hjóna gagnvart hinu, svo sem eftir 48. 
gr., taka þvi að eins til hjúskapareignar skuldunauts, að þær verði eigi 
greiddar af annari eign (sjereign) hans. Skifti fara að þvi er ekkil eða ekkju 
snertir eftir 5. kap. skptl.

Fari skiftin fram i lifanda lifi beggja, fara þau eflir 6. kap. skptl.

Um 48. gr.
Við búskiftin, hvort heldur að báðum eða öðru lifandi, er tilgangurinn 

að eins sá, að gera búið upp vegna hjónanna, en ekki vegna skuldheimtu-
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mannanua, sem halda rjetli sínum óskcrtum þrátt fyrir skiftin. Og er aðal- 
reglan um skiftin sú, að áður en hreineign hvorrar hjúskapareignar er skift í 
tvo jafna hluti eru skuldir hvorrar hjúskapareignar dregnar frá. Þó gildir 
þetta ekki fortakslaust um allar skuldir hvorrar hjúskapareignar.

Sumar þeirra hafa ef til vill valdið hinu hjóna skaða, t. d. út af verkn- 
aði, sem heimilar kröfu um fjárslit samkvæmt 39. gr., og sumar aftur verið
stofnaðar skuldara einum í hag, t. d. til bóta á sjereign hans. í þessum föll-
um ætlast önnur málsgr. til þess, að frádráttur frá brúttóhæð hjúskapareignar
megi þvi að eins eiga sjer stað, að slíkar skuldir verði eigi greiddar af sjer-
eign skuldara.

Um 49. gr.
Tilvitnunin í ö4. gr. laga nr. 39/1921 merkir, að hafi hið eftirlifandi

hjóna eða annað, að báðum lifandi, fengið skilnað að borði og sæng vegna
þeirra bresta á ráði hins, sem getur í nefndri lagagrein, þá getur skilnaðarhafi 
heimtað ýmsa muni kauplaust úr búinu sjer til handa, sbr. og 38. grein 
frumvarpsins.

Um 50. gr.
í’arf eigi aths.

Um 51.—54. gr.
Greinar þessar ræða um bólagreiðslur milli hjóna, svipaðar reglum 11., 

13., 10., 22. og 24. gr. laga nr. 3/1900.
Af því að b]úskapareign hvors um sig er sameign beggja, en þær

skuldir, er á hvorri eigninni hvíla, þurfa eigi að vera báðum eigendum í hag,
sbr. aths. um 18. gr., og af því að ill meðferð á hjúskapareigninni að öðru 
leyti kemur líka við hitt hjóna, sjerstaklega er skifti á hjúskapareigninni fara 
fram, þá eru í 51. og 52. gr. settar reglur um, hversu hitt hjóna skuli fá bættan 
skaða þann, er það bíður við slíka stjórn maka sins. Bæturnar greiðast af 
hjúskapareign þess, er i hlut á, af hluta þess í hinni hjúskapareigninni (51. 
gr.) eða eftir atvikum af sjereign þess (52. sbr. 53. gr.), en þó aldrei nema af 
hreineign þess, með því að aðrir skuldheimtumenn þess ganga fyrir kröf- 
um maka.

Á hinn bóginn getur það hjóna, er notað hefir sjereign sína að meira 
eða minni leyti i hag hjúskapareigninni, krafist endurgreiðslu fyrir þau fram- 
lög af nettóhjúskapareigninni.

Um 55. gr.
Xefndar kröfur eru einskorðaðar við búskiftin. Yerði þær eigi greiddar 

þá, eru þær úr sögunni, og þannig einnig að þessu levti gert lægra undir höfði 
en kröfum þriðjamanns.

Um 56. gr.
lJað gildir einnig um bælur, dæmdar öðru hjóna hjá hinu samkvæmt

74. gr. laga nr. 39, 1921, að þeirra verður að eins krafist við skifti og af 
hreineign hins seka.
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l m 57. gr.
Það Ieiðir af afstöðu hjónanna hvors til annars, að þau geta eftir hinu 

nýja fyrirkomulagi, gagnstætt því sem nú á sjer stað samkvæmt 15. gr. laga 
nr. 3, 1900, sameiginlega samið á sig skuidir eftir vild. Auk þess bera bæði 
sameiginlega ábyrgð á sumum skuldum, sbr. 12. gr. frv. Nú getur staðið svo 
á, að ábyrgð skulda sje öðruvísi háttað með hjónunum þeirra á milli en gagn- 
vart skuldheimtumönnum, annaðhvort að lögum (26. og 27. gr. frv.) eða sam- 
kvæmt samningi, og getur sjerstaklega þá hvoru hjóna staðið það á miklu, að 
skuldaábyrgð þeirra sje endanlega skift við búskiftin. Greinin leggur hjónunum 
og sjerstaklega konunni mikið lið i þessu efni.

Um 58. gr.
Hjer er farið fram á sömu linkind handa ekli og ekkju, sem veitt er 

í 54. gr. laga nr. 39, 1921, sbr. 49. gr. frumvarps þessa.

Um 59. gr.
Eðlilegar viðaukareglur við 59. og 64. gr. skiftalaganua.

Um 60. gr.
Af því að hjónin geta samið hvort við annað eftir vild og skiftin eftir 

þessum kafla taka ekki til skuldheimtumanna, verður að gera ráð fyrir þvi, 
að annað hjóna gefi hinu við skiftin svo mikið af hlut sínum, að það verði 
annaðhvort ekki borgunarfært eða ekki jafngjaldfært og áður gagnvart skuld- 
heimtumönnum sinum. Undir þennan leka er selt með því að gefa skuldheimtu- 
mönnum rjett til að halda sjer að gjafþega um það, sem hann hefir fengið 
umfram Iögmæltan búshluta, sbr. 33. gr. frv. Skuldheimtumenn verða að 
sanna, að annað hjóna hafi fengið of mikið og hitt of lítið, þ. e. að rangt sje 
skift, en hjónin, að hið síðarnefnda hafi samt sem áður verið gjaldfært.

Um VIII. kafla.
Gildandi reglur um setu í óskiftu búi eru í 18. gr, erfðalilsk. 25. sept. 

1850, sbr. 99. gr. skiftalaganna. Samkvæmt þeim reglum er sá aðalmunur á 
ekli og ekkju, að ekkillinn þarf j'firleitt ekki le '̂fi yfirvalds eða látinnar konu 
til að sitja i óskiftu búi með ófjárráðum sameiginlegum börnum, en ekkjan 
þarf alt af leyfi til þess, annaðhvort leyfi skiftaráðanda eða látins manns 
síns í erfðaskrá.

Lögfesting setu í óskiftu búi hefir vafalaust átt sjer stað af því að oft- 
ast nær er það eigi að eins i hag hinu eftirlifandi heldur og börnunum, að 
búið, sjerstaklega smábú, og þau eru langflesl, haldist óskift. Þessi ástæða á 
enn við rök að styðjast. Hinsvegar er ástæðan til misjafnrar meðferðar á ekli 
og ekkju eigi jafnrík nú og áður, er konan er eigi að eins orðin jafnfjárráð 
manni sínum og hefir jafnt vald yfir börnunum og hann, heldur á nú ef 
til vill einnig að fá sama umráðarjett yfir eignum sinum í hjónabandinu 
sem maðurinn.
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Um 61. gr.
Aðalbreytingin er orðuð í 1. mgr. Eftir henni verður ekkju jafn-

heimil seta i óskiftu búi sem ekli. í niðurlagi 2. mgr. er rjettur valdsmanns
til leyfisveitingar með ófjárráðum stjúpbörnum nokkuð þrengdur, og virðist 
það viðurhlutalaust.

Um 62.-63. gr.
18. gr. erfðatilsk. mun víða hafa verið skilin svo, sem ekkill þyrfti eigi 

að segja skiftaráðanda til um það, að hann ætlaði að sitja i óskiftu búi með
ófjárráðum börnum sínum, heldur gæti hann þegjandi sest í búið, jafnvel 
hversu sem fjárhag hans væri varið, að minsta kosti meðan skuldheimtumenn 
þegðu. Á þessu verður sú breyting, að hið eftirlifandi verður að segja til vilja 
síns og jafnvel fá viðurkenningu valdsmanns (63. gr.) fyrir því, að skilyrði 
þau, sem sett eru í 62. gr. og öll eru eðlileg, sjeu fyrir hendi. Enn er það 
eðlilega nýmæli i 63. gr., að skipa skuli ófjárráðum og fjarstöddura erfingjum 
lögráðamann út af framkominni kröfu um óskift bú.

Um 64. gr.
Enda þó að hjer um ræddrar skýrslu sje eigi bein þörf, þá getur hún 

þó orðið að liði, meðal annars ef til kæmi að nota heimild 66. gr. Er grein- 
inni því haldið.

Um 65. gr.
Samskonar ákvæði og til er í 18. gr. erfðatilsk.

Um 66. gr.
1. mgr. samræm núgildandi lögum.
2. mgr. er aftur á móti nýmæli, en eðlilegt, að erfingjum sje heimiluð 

einhver varnargögn gegn óþarfri og þeim skaðlegri sólundun á efnum búsins, 
enda eigi skertur venjulegur umráðarjettur leyfishafa, þótt rifta megi óhæfi- 
legum gjöfum hans. Hætlulíkindi mundi helst veraafgjöfum til handa manns- 
eða konuefni. Riftingarrjetturinn er bundinn þvi skilyrði, að búskifta verði 
krafist, annars tilgangslítið að heimila hann. Ákvæði greinarinnar mundu og 
nothæf um óhæfilegar ráðstafanir hlutaðeiganda, sjálfum honum til handa, t. 
d. slik lifrentukaup.

Um 67. gr.
Samræm gildandi ákvæðum, enda þótt orðuð heimild muni eigi vera 

fyrir ákvæðum 2. mgr.

Um 68. gr.
Sömuleiðis.

Um 69. gr.
Sömuleiðis, nema niðurlagsákvæði greinarinnar, sem vitanlega á 'að  
A lp l, 1922. A. (34 . lö g g ja fa r þ in g ) . 11



eins að taka til lögarfs, en ekki til brjefarfs, og er eðlilegt ákvæði að báðum 
hjónum látnum.

Um 70. gr.
Samræm núgildandi ákvæðum.

Um 71. gr.
Sömuleiðis.

Um 72. gr.
Er nýmæli, en eðlilegt, sbr. aths. um 2. mgr. 60. gr.

Um 73. gr.
Samræm núráðandi skoðun lögfróðra manna.

Um 74. gr.
Er nýmæli, Arfurinn er »fallinn« við lát arfláta, enda þótt hann standi 

inni hjá þeim, er situr i óskiftu búi. En sömu ástæður virðast vera gegn af- 
hendingu hjer umrædds arfs sem gegn afhendingu fallins arfs.

Um 76. gr.
Að núgildum lögum veitir skittaráðandi húsetuleyfi utanrjettar undir 

áfrýjun til stjórnarráðs (99. gr. skptl.). Þessu er varla ástæða til að brevta hjer 
á landi, enda mundi áfrýjun til Hæstarjettar i mörgum föllum verða hlutfalls- 
lega alt of útdráttarsöm.

Um 77. gr.
Samræm núrikjandi skoðun.
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Um IX. kaíla.
Að núgildum lögum (5. -7 . gr. laga nr. 3, 1900) miðast gildi kaup- 

mála gagnvart þriðjamanni (samningsaðilja hjóna og skuldheimtumanni) yfir- 
leitt við þinglýsingu málans. Innfærsla kaupmálans í þinglýsingabækur heima 
í hjeruðum og skrásetning hans samkvæmt 9. gr. nefndra laga i kaupmála- 
skránni í Reykjavik nægir ekki.

Frumvarpið ætlast til að inníærsla kaupmálanna í hjeraði og skrá- 
setning í Reykjavík haldist, sbr. 78. og 83. gr. frv. Aftur á móti er ætlast til, 
að þinglýsingin falli niður. Og þykir hún mega missa sig. Fyrst og fremst eru 
dómþing þau, sem þinglestur fer fram á, svo illa sótt, að með birtingu þar er 
sáralítið unnið. En að þvi sleptu er þinglýsingaþing utan Reykjavikur að eins 
háð einu sinni á ári. Og þvi kemur það sjer illa bæði fvrir einstakling og al- 
menning, að gildi merkilegra gerninga út á við skuli þurfa að biða mánuðuni 
saman. Það virðist því fremur mega afnema þinglýsingu, að minsta kosti i
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þessu falli, og láta skrásetningu eina duga, sem innfærsla ýmsra atriða í 
verslunarskrá og skipaskrá er nú einhlít. Og telst þá gildi kaupmála frá 
innritunardegi.

Að öðru leyti þykir ekki þurfa sjeraths. um greinar þessa kafla.

Um X. kafla.

Um 85. gr.
Svarar til 14. gr. laga nr. 3, 1900, og er nokkurskonar útfyllingarregla 

við 11. gr. lögræðislaganna nr. 60, 1917.

Um 86. gr.
Enda þó að heimild muni vera til þess að skipa Iögráðamann í hjer 

um ræddu falli samkvæmt 11. gr. lögræðisl., þá er frumvarpsgr. þó haldið, 
nánast til að benda á, að þörf getur verið lögráðamannsskipunar þrátt fyrír
14. gr. frv.

Um 87.-89. gr.
Hjer er farið fram á nokkrar breytingar á erfðarjetti hjóna.
Nú fer upphæð lögarfs eftirlifandi maka oft eftir barnafjölda bjónanna. 

Sjeu börnin 3 eða fleiri, fær maki jafnt hverju barni, en sjeu börnin færri en 3, 
getur arfur hans ekki orðið hærri en V<. Þessum mun vill 87. gr. eyða. Eftir 
henni verður arfurinn í þar um ræddu falli alt af fjórðuDgur úr hreineign 
hins látna.

Hafi hið látna hjóna ekki látið arfgengt afkvæmi effir sig, erfir eftirlif- 
andi maki nú að lögum Vs eigna þess, en aldrei meira, nema svo sjerstaklega 
standi á, að hið látna hafi engan arfgengan ættingja eftir sig látið, þá erfir 
eftirlifandi maki allar eigur þess. Þessu vill 88. gr. breyta hinu eftirlifanda 
hjóna i hag, þannig, að arfsupphæðin bæði hækkar og þeim föllum Qölgar, er 
eftirlifandi maki erfir alt. Þó á maki að geta lækkað lögarf maka sins eftir sig 
ofan i þriðjung, Nú getur hann hækkað þann arf eftir vild upp úr þriðjungi,

89. gr. er naumast þörf, en þó haldið vegna orðalags siðari hluta 17. 
gr. erfðatilskipunarinnar.

Um XI. kafla.

Um 90. gr.
óbrotnast og samkvæmast almennri islenskri lagavenju væri að láta 

öll ákvæði frumvarpsins að eins taka til þeirra hjóna, er gifst hefðu eftir að 
frumvarpið hefði tekið gildi sem lög. Enda þótt hjer á landi sje eigi sett blátt 
bann við þvi, að lög taki aftur fyrir sig, svo sem t. d. i Noregi. þá munu að 
eins vera örfá dæmi slíkra laga. Slik takmörkun mætti virðast þvi viðurlita- 
minni sem aðalbrevtingaákvæðum frumvarpsins, ákvæðunum um fjárhagslega
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afstöðu hjónanna hvors til annars, og sjerstaklega til þriðjamanns, yrði ekki 
með sanngirni beitt gegn hjónum, er hefðu gifst áður, og allra sist út af gern- 
ingum, er gengnir væru um garð áður en lögin tækju gildi. Enda mun ákvæð- 
anna um umráðarjett hvors hjóna yfir hjúskapareign sinni og afleiðingarákvæða 
þeirrar höfuðbreytingar lengi gæta litt i framkvæmdinni hjer á landi, svo sem 
lauslega er drepið á hjer að framan, þar sem langflest hjón byrja hjer hjúskap 
með litlu öðru verðmæti en starfskröftum sinum. Og enn má minna á það, 
að önnur aðalbreyting norrænu frumvarpanna á hjónabandslöggjöfinni, jafn- 
ræði beggja foreldra um ráðin yfir börnunum, verður komin hjer til fram- 
kvæmda með lögunum um afstöðu foreldra til skilgetinna barna, nr. 57, 1921, 
áður en frumvarp þetta getur orðið að lögum.

Þó er ekki vikið að þessu ráði hjer. Heldur er frumvarpinu ætlað að 
taka yfirleitt jafnt til »eldri« sem »yngri« hjónabanda. Kemur þetta til af því, 
að yfirleitt virðast ákvæði frumvarpsins stofna til bóta og langflest þannig 
löguð, að ekki þykir isjárvert að láta þau taka jafnt til allra bjóna. t*ó eru í 
frumvarpinu ákvæði, sem myndu breyta fengnum rjettindum annars hjóna 
gegn hinu og sjerstaklega rjettindum þriðjamanns gagnvart hjónunum, öðru 
eða báðum, ef þau væru látin taka jafnt til »eldri« sem »yngri« hjóna. Þetta 
gildir um 12. og 13. gr. og um III. og IV. kafla, hafi hjónin búið við venju- 
legt helmingaljelag fram að gildistöku nyju ákvæðanna. Hafi aftur á móti verið 
sjereign með hjónunum, mundu nýju ákvæðin eigi hafa neinn rjettindamissi 
í för með sjer, þar sem umráðarjettur sjereiganda, og þá um leið ábyrgð hans 
á gerðum sinum, er víðtækari en hjúskapareiganda verður. Fyrir því er ný- 
nefndum ákvæðum eigi ætlað að taka til þeirra hjóna, er gifst hafa fyrir daga 
nýju laganna. Að vísu gæti komið til mála að láta þau taka til þeirra lög- 
skifta slíkra hjóna, er átt hefðu sjer stað eftir gildistöku nýju laganna. En að- 
allega af praktiskum ástæðum, sjerstaklega sannanahægð, er vígsludagur hjón- 
anna látinn skera úr fremur en hinn eða þessi samningsdagur. Af því að 
hugsanlegt er, að utan 12. og 13. gr. finnist, víðar en í III. og IV. kafla, sjer- 
staklega er frumvarpið kemur til framkvæmda, lik ákvæði, er eigi ætti heldur 
að taka til eldri hjónabanda, þá einskorðar hjer að lútandi ákvæði 90. gr. sig 
eigi við nefnda kafla.

Að visu leiðir af þessum greinarmun, að lagaframkvæmdarvaldið, sjer- 
staklega skiftarjettir og Hæstirjettur, verða um alllangt skeið að beita tvenns- 
konar reglum nm fjármál hjóna, bæði eldri reglunum, sjerstaklega lögum nr. 
3, 1900, og svo nýju lögunum. En þeir erfiðleikar fylgja flestum lagabreyting- 
um um lengri eða skemra skeið, og verða að minsta kosti að lúta í lægra 
haldi fyrir kröfum rjettar og sanngirni.

f sænsku lögunum er jafnvel farið lengra í þessu eliii en hjer. Og i 
norska frumvarpinu er það lagt á vald hvors hjóna um sig, að halda áður- 
gildum reglum um venjulegt helmingafjelag hjóna.

Um 91. gr.
Af þvi að ýms lög, er byggja á venjulegu helmingafjelagi hjóna, hljóta 

að koma til greina jafnframt nýju ákvæðunum, er hjer sett almenn leiðbein- 
ingarregla um hvernig ríma skuli eldri og yngri ákvæðin saman.
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3. Frumvarp

til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta.

(Lagt tyrir Alþingi l'J22).

I. KAFI.I.

Um embœttisgengi o. //.

1. gr.
Káðherra skipar presta og setur þá í embætti, sbr. þó 30. gr. Hann 

vikur þeim og frá embætti um stundarsakir eða að öllu leyti, nema embætti 
sje fyrirgert samkvæmt dómi.

2. gr.
Biskup landsins vigir presta, svo sem tiðkast hefir. Ef biskups missir 

við, innir vigslubiskup þetta starf af hendi.
Nú tekur maður prestsvigslu erlendis að evangelisk-Iúterskum sið, og 

skal sú vigsla gild vera hjer á landi.

3. gr.
Engan má setja nje skipa prest i þjóðkirkju landsins, nema hann:

1. Eullnægi almennum skilyrðum til setningar eða skipunar i embætti á 
landi hjer.

2. Sje fullra 21 ára að aldri.
3. Hafi ekki gerst sekur um hneykslanlegt framferði, er gera mundi hann 

óhæfan til að halda embætti. Ef tvimælis orkar, getur prestsefni látið pró- 
fastsdóm á varnarþingi sinu skera úr. Skjóta má þvi máli til sýnódal- 
rjettar. Kjett er ráðherra eða dómstóli, ef málefnið fer til dóms, að ákveða* 
að aðili skuli hæfur leljast til prestsskapar, ef ákveðinn tími er liðinn eða 
eftir að ákveðinn timi sje liðinn frá atviki þvi eða atvikum, sem talin eru 
gera hann óhæfan.

Kjettarfar i málum þessum er sem í gestarjetti. Stefna skal prestsefni, 
dóms- og kirkjumálaráðherra.

4. Hafi lokið embættisprófi i guðfræði á Háskóla Íslands, Kaupmannahatnar- 
háskóla fyrir 1. okt. 1916 eða Prestaskóla íslands.

4. gr.
Kjett er ráðherra að veita undanþágu frá skilyrðum 3. gr. 4. tölul,, ef 

biskup mælir með þvi:
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1. Þeim, er lokið hafa fullnaðarprófi til prestsskapar að.evangelisk-lúterskum 
sið á erlendum háskóla eða prestaskóla.

2. Þeim, er tekið hafa fullnaðarpróf á evangelisk-lúterskum trúboðsskóla eða 
kennaraskóla. Þessa menn má þó því að eins skipa í prestsembætti,
a. Að prestakall standi óveitt, að löglegum umsóknarfresti liðnum, sakir 

þess, að enginn maður, löghæfur samkvæmt 3. gr., hafi sótt, og
b. Að meiri hluti safnaðar, eða ef tleiri eru, þá hvers safnaðar í 

prestakallinu, hafi kjörið manninn á löglegum kjörfundi.

II. KAFLI. 

l ’tn embœtliskjör presta.

5. gr.
Miða skal skipun presta i embætti við 1. dag mánaðar.
Skylt er presti að taka við þjónustu prestakalls jafnskjótt sem þess er 

kostur. Þó getur ráðherra veitt presti alt að 3 mánaða frest til að taka við 
embætti.

Avalt er embætti á ábyrgð prests og þjónusta þess á kostnað hans frá 
þeim degi, er veiting hans er miðuð við.

Skylt er ábúanda prestsseturs (sbr. 20., 27. og 29. gr.) að láta viðtak- 
anda presti i tje húsnæði, fæði og þjónustu, gegn endurgjaldi, er prófastur 
ákveður, ef ágreiningur verður, þar til er hann tekur við ábyrgð á prestssetrinu.

0. gr.
Nú er ibúðarhús á prestssetri, eða annar embættisbústaður fenginn 

presti, og er húsið eða bústaðurinn reistur með styrk af opinberu fje, og skal 
prestur þá hafa ibúðarafnotin, en greiða skal hann afborganir og vöxtu ár 
hvert og 1//2°/o af brunabótavirðingarverði hússins í árlegt fyrningargjald.

7. gr.
Skylt er presti að sitja vel prestssetur sitt og halda svo við búsum á 

þvi og embættisbústað sínum annars, að eigi gangi meir úr sjer en venju- 
legri fyrningu nemur.

Venjuleg jarðarhús á prestssetri og mannvirki eru i ábvrgð prests sem 
venjuleg jarðarhús á leigujörðum eru i ábyrgð landseta.

8. gr.
Prófastur hefir á hendi umsjón og úttekt prestssetra og annara em-
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bættisbústaða samkvæmt þeim lögum, sem hingað til hafa gengið í landi 
um þetta.

Rjett er prófasti að skylda prest til þess, og leggja alt að 5 kr. dag- 
sektum við, að bæta úr göllum á íbúðarhúsi á prestssetri eða öðrum embætt- 
isbústað, ef prestur ber ábyrgð á göllunum, enda hafi Iögmæt skoðun farið 
fram, samkvæmt fyrirmælum laga um úttekt prestssetra.

9. gr.
Skylt er presti að hafa aðsetur sitt á prestssetri eða embættisbústað, 

sem honum er annars fenginn, nema söfnuður, eða ef fleiri eru en einn í 
prestakalli, þá hver um sig, samþykki annað og biskup leyfi.

Byggj3 prestur prestssetur og láta öðrum i tje afnot húsa eða 
annars embættisbústaðar, meðan hann þjónar þvi prestakalli, enda er hvort- 
tveggja i ábyrgð hans eftir sem áður.

10. gr.
Nú er ljenskirkja á prestssetri, og skal þá prestur hafa umsjón hennar 

og fjárhald samkvæmt gildandi reglum, nema prófasti þyki nauðsyn að fela 
það öðrum.

Nú eru aðrar ljenskirkjur í prestakalli, og skal þá ábúandi ljenskirkju- 
jarðar hafa umsjón hennar og fjárhald, nema prófastur feli öðrum.

11. gr.
Sóknarkirkju má ekki til annars nota en kirkjulegra athafna, sem 

sóknarprestur, aðstoðarprestur hans, prófastur eða biskup stendur fyrir.
Nú vill maðúr nota kirkju framar en mælt var, og má þá prestur 

leyfa það, enda sje notkunin ekki ósamboðin kirkjunni. Ef menn skilur á um 
það, hvort leyfa skuli notin eða hvort þau revnist kirkju samboðin, þá legg- 
ur biskup fullnaðarúrskurð á málið.

12. gr.
Prestar skulu inna þau embættisstörf af hendi, sem nú eru lögboðin 

eða siðar verða það, með jreim hætti, sem skipað er i lögum, lögmætum tyr- 
irmælum stjórnarvalda eða venjum kirkjunnar.

13. gr.
Ekki mega prestar hafa önnur atvinnustörf með höndum nje reka 

aðra atvinnu en þá, sem samfara er nytjan ábýlisjarðar þeirra til lands eða 
sjávar, nema biskup leyfi.

14. gr.
Nú verður prestur til hneykslis i embætti sinu eða utan þess, fer heim- 

ildarlaust inn á starfsvið annars prests, vanrækir embættisskyldur sinar eða 
vinnur embættisverk sín öðruvisi en boðið er, og skal hann þá sæta sektum 
eða embættismissi alt að 2 árum eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru, 
enda liggi ekki þyngri hegning við að öðrum lögum.
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Prófastsdómur fer með mál á hendur prestum í hjeraði, svo sem verið 
hefir, og synódalrjettur síðan. Fara þau að hætti sakamála.

15. gr.
Greiða skulu prestar skatta alla og gjöld með sama hætti sem aðrir 

menn. Samsvarandi er og um hverskonar lögboðnar kvaðir eða verkskvldur i 
almenningsþarfir.

16. gr.
Laun presta og prófasta með dýrtíðaruppbót greiðast úr rikissjóði 

mánaðarlega sem annara embættismanna, en draga skal frá þeim hverju sinni 
Vís hluta ársheimatekna prestakallsins.

Halda skulu prestar ábúðarrjetti á prestssetrum, svo sem verið hefir, 
en greiða skulu þeir árlegt eftirgjald samkvæmt fyrirmælum Iaga um heima- 
tekjur presta.

Um ellistyrk presta og eftirlaun, svo og skyldu presta um ekkjutrygg- 
ingu, fer að lögum.

17. gr.
Prestar skulu fá aukaþóknun samkvæmt gjaldskrá, sem ráðherra setur 

með ráði biskups 10. hvert ár, fvrir þessi verk:
1. Barnsskírn,
2. Ferming, með undirbúningi,
3. Hjónavigslu,
4. Greftrun dáinna,
5. Sáttatilraun með hjónum til undirbúnings hjónaskilnaðar,
0. Embættisvottorð,
7. Endurskoðun kirkjureiknings, og
8. Þau önnur störf, er kunna að verða talin til aukaverka í lögum.

Sá skal gjalda, sem verk er fyrir unnið. Sveitarsjóður eða bæjar geldur 
fvrir þurfalinga.

Lögtaksrjettur fylgir gjöldum þessum.
Nú þarf preslur að takast ferð á hendur eingöngu til að vinna einhver 

framangreindra verka, og skal þá sá, sem verkið er unnið fyrir, kosta ferð 
fram og aftur eftir reikningi, sem prófastur úrskurðar, ef ágreiningur verður.

18. gr.
Rjett er ráðherra að greiða presti, er yfir sjó á að sækja til útkirkna, 

árlega erfiðleikauppbót, er miðuð sje við flutningskostnað, en aldrei má hún 
þó fara fram úr fimtungi byrjunarlauna presta.
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III. KAFLI.

Um prófasta.

19. gr.
Störf prófasta fara að lögum þeim, sem hingað til heflr verið fylgt, 

nema öðruvisi segi í þessum lögum.
Sama er um skipun þeirra og lausn.

20. gr.
Prófastar taka laun úr ríkissjóði íyrir prófastsstörf sín með sama 

hætti sem aðrir embættismenn.
Auk þess fá þeir þóknun samkvæmt gjaldskrá, settri með sama hætti 

sem i 17. gr. segir, fyrir þessi verk:
1. Úttekt prestssetra og embættisbústaða. Gjaldið greiða aðiljar að jöfnu hvor. 

Yfirúttekt greiðir þó beiðandi, nema hagur hans hafi að mun batnað fyrir 
hana að mati prófasts.

2. Skoðun kirkna. Sjóður kirkju greiðir gjaldið, ef kirkjan er safnaðarkirkja
eða ljens. Annarskostar skal kirkjueigandi greiða það.

3. Innsetning presta.
4. Skoðun einkagrafreita. Gjaldið má ekki fara fram úr þriðjungi gjalds fyrir 

kirkjuskoðun. Gjaldið hvilir sem kvöð á jörð, þar sem grafreitur er, og er 
lögveðtrygt í jörðinni 1 ár frá gjalddaga.

Lögtaksrjettur fylgir gjöldunum.
Um ferðakostnað prófasts fer eftir 17. gr. síðustu málsgr. Biskup úr- 

skurðar þó ágreining um ferðakostnað.

21. gr.
Skoða skal prófastur kirkjur, prestssetur og embættisbústaði presta í

prófastsdæmi að minsta kosti annað hvert ár. Eigi skoðar prófastur kirkjur
það ár, sem biskup fer yfir prófastsdæmi.

Biskup felur einhverjum öðrum prófasti skoðun prestsseturs og íbúð- 
arhúsa, sem prófastur hefir sjálfur, svo og skoðun kirkju, sem hann kann
að halda.

IV. KAFLI.

Um aðstoðarpresta.

22. gr.
Vera skulu aðstoðarprestar þeim kostum búnir, sem í 3. gr. segir.

Ákvæði 4. gr. 1. tölul. taka og til aðstoðarpresta. Veita má biskup aðstoðar-
presti undanþágu frá ákvæði 3. gr. 2. tölul.

23. gr.
Bjett er presti, sem aldur eða vanheilsa bagar, að taka sjer aðstoðar-
A lþ t. 1922. A. (34 . lö g g ja fa r þ in g ) . 12



prest, enda samþykki biskup. Samningur milli aðilja og brevtingar á honum 
eru og háðar samþykki biskups.

24. gr.
Rjett er, að aðstoðarprestur vinni öll störf presta, þar á meðal sátta- 

semjarastörf.

25. gr.
Heimilt er hvorum aðilja sem er að segja samningi upp með 3 mán- 

aða fyrirvara, nema öðruvisi sje tilskilið.

V. KAFLI.

Ef prestakall losnar.

26. gr.
Nú deyr sóknarprestur, og heldur þá ekkja hans eða nú ábúðarrjetti 

prestsseturs til næstu fardaga, gegn greiðslu á heimatekjum prestakallsins með 
V12 á mánuði það sem eftir er fardagaársins, enda hvíla leiguliðaskvldur 
prestsins á ekkju eða búi hans til loka þess.

Rjett er ráðherra að gefa ekkju prests eða búi upp greiðslu heima- 
tekna. ef sjerstaklega stendur á og ábúðin fer ekki fram úr missiri, enda bæti 
rikissjóður viðtakandi presti hallann.

Eggversnytjar prestsseturs tekur viðtakandi prestur allar það vor, er 
það hverfur í ábyrgð hans.

27. gr.
Prestar eiga heimtingu á lausn frá embætti eftir sömu reglum sem 

aðrir embættismenn, með rjetti til eftirlauna eða lífeyris.
Lausn frá embætti skal miða við siðasta dag mánaðar.
Prestur á ábúðarrjett á prestssetri til næstu fardaga með sömu kjör- 

um sem í 26. gr. segir.

28. gr.
óheimilt er uppgjafapresti að fremja nokkurt prestsverk, nema rjett 

stjórnarvöld feli honum. Þó má sóknarprestur fela uppgjafapresti í forföllum 
sinum og á sína ábyrgð eitt og eitt skifti að flytja guðsþjónustu, skira barn 
eða ferma og syngja yfir líki.

29. gr.
Nú er sóknarprestur skipaður i annað prestakall, og er honum þá 

heimil ábúð prestssetursins til næstu fardaga, en greiða skal hann heimatekj- 
ur prestakallsins með V12 á mánuði og sömu ábúðarskyldur hefir hann sem 
prestar alment, til þess er hann hefir skilað prestssetri í hendur viðtakanda. 
Heimatekjur af prestakalli því, er honum var siðast veitt, fær hann frá þeim 
degi, er veitingin miðást við.

90 Þiogskjal 3
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30. gr.
Prófastur skal jafnan sjá um, að nágrannaprestur eða nágrannaprestar 

inni af hendi prestsverk í lausu prestakalii til bráðabirgða, enda er þeim skylt 
að taka að sjer slika bráðabirgðaþjónustu að boði prófasts. Ráðherra ákveður 
þóknun fyrir þjónustu, og skal miða hana við helming byrjunarlauna presta. 
Þó má greiða kaup, er svari fullum byrjunarlaunum, ef þjónustan er sjerstök- 
um erfiðleikum bundin.

Nú er öðrum en sóknarpresti falin þjónusta lauss prestakalls, og skal 
hann þá hafa full byrjunarlaun, nema hann þjóni öðru embætti eða sýslan. 
Fer þá samkvæmt launalögum.

VI. K A F L L  

Niðurlagsákvœði.

31. gr.
Lög þessi öðlast gildi ............. .
Frá sama tíma eru úr gildi fallin þessi lagafyrirmæli, að svo miklu

leyti sem þau eru i gildi:
Konungsbr. 9. maí 1593.
Kirkjusk. Kristjáns IV. 2. júli 1607 II.—9.
Alþingissamþykt 30. júni 1629 um legorð presta.
Tiisk. 16. maí 1646 um legorð stúdenta.
Dönsku Lög Kristjáns V. 13. apr. 1683 2 —2—5, 2—11—3 og 13.
Kgsbr. 11. mai 1708 um meðferð prestssetra.
Kgsbr. 9. mai 1738 um legorð andlegrar stjettar manna.
Tilsk. 29. mai 1744 áhrærandi ungdómsins katekisation 15. gr.
Tilsk. s. d. um tilhlýðilegt helgihald sabbatsins 4. og 21. gr.
Tilsk. 27. maí 1746 um húsvitjanir, refsiákvæði 1. gr.
Tilsk. s. d. um skriftastól og altarisgöngu, refsiákvæðin i 9. og 11. gr. 
Konungsbr. 3. júní 1746 um drykkjuskap.
Erindisbrjef biskupa 1. júli 1746 10. gr., refsiákvæði 17. gr. og 42. gr. 
Konungsbrjef 27. febr. 1756 um uppreist presta, sera vikið hefir verið 

frá embætti.
Konungsbr. 18. apr. 1761 um útlagning ábúðarjarða handa prestum. 
Reglugerð 17. júlí 1782 um tekjur presta og kirkna á íslandi, 6. gr. 
Tilsk. 27. júlí 1789 um viðhald á eignum kirkna o. 11. 7. gr.
Tilsk. 21. des. 1831 VI. kafli.
Tilsk. 6. jan. 1847 um fardaga presta.
Tilsk. 27. jan. s. á. um aukatekjur presta o. fl. 1. og 2. gr. og 3. gr. 2.

málsgr., frá þeim tima, er gjaldskrá samkv. 17. sbr. 20. gr. kemur til fram-
kvæmdar.

Konungsúrsk. 30. júli 1850 um embættisskilyrði presta.
Tilsk. um vinnubjú 26. jan. 1866 ákvæði 1. gr. um afskifti presta af

vistráðningu hjúa.



Lög nr. 29, 17. des. 1875, 2. gr.
Lög nr. 46, 16. nóv. 1907, 3. gr.
Lög nr. 49, 16. nóv. 1907, 6. gr., og loks öll fyrirmæli í iögum, er koma 

kunna i bága við lög þessi.
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G r e i n a r g e r ð .

í þessu frumvarpi eru tillögur biskups lagðar til grundvallar, og eru þær 
prentaðar á fylgiskjalinu hjer á eftir.

Safnað er hjer í heild allmörgum lagafyrirmælum um presta þjóðkirkj- 
unnar og prófasta. Á þvi er nauðsyn, því að ýms gildandi lagaákvæði eru úrelt 
orðin, óljóst er um sumt og um sumt vantar fyrirmæli. Nýmæli um sumt munu 
vera hentug. Er frumvarpi þessu ætlað að bæta nokkuð úr öllu þessu. Tæmandi 
er það ekki um' hagi presta eða prófasta, enda er þess ekki þörf, þvi að margt í 
lögum um þá er alveg nýtt, og engin ástæða til að hagga við því eða taka 
það hjer með.

Um 1. kafla.
Hjer greinir almenn fyrirmæli um skipun presta og setningu, vígslu og 

enibættisskilyrði.

Um 1. og 2. gr.
Eru samkvæmar gildandi reglum. Vafasamt kann þó að vera um 2 

málsgr. 2. gr.

Um 3. og 4. gr.
Almenn skilyrði til embættisgengis hjer á landi eru lögræði, fjárráð (að 

minsta kosti i flestar stöður), óflekkað mannorð og íslenskur ríkisborgararjettur 
(eða jafngildi hans samkv. 6. gr. dansk-ísl. sambandslaga). Auk þessa verða 
prestar að hafa guðfræðiþekkingu. Um aldur er vikið ti), því nú má ekki, nema 
konungslevfi komi til, vígja mann 25 árum yngri, prestsvígslu samkv. erbr. bisk- 
upa 1. júlí 1746, 42. gr. Vigslualdur presta í katólsku kirkjunni er 24 ár, og virðist 
hann nægur, einkum nú er menn gerast lögráðir 21 árs gamlir. Sá aldur mundi 
vera helst til lágur. í gömlum lögum eru mörg fyrirmæli um siðferði presta, 
bann við veraldarstörfum þeirra (kgsbr. 9. mai 1593), um skírlifísbrot þeirra 
(Alþsþ. 30. júni 1629, tilsk. 16. mai 1646, D. L. 2—2—5, 2—11—13, kgsbr. 9. 
maí 1738 o. fl.) og um drykkjuskap (kgsbr. 3. júní 1746). Sum þessara ákvæða 
munu nú þykja alt að því hlægileg, t. d. D. L. 2—11 — 13. Hinsvegar mun mega 
gera nokkru rikari siðferðiskröfur á sumum sviðum til presta en »veraldlegra« 
embættismanna. Nær verður varla farið en binda þessar kröfur við hneykslisat- 
ferli. Nýmæli er það, að heimila aðilja að leita dómsúrlausnar, ef hann telur sig 
röngu beittan. í likingu við gildandi lög er það, að ekki skuli manni að tullu og
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öllu fyrirmunað prestsembætti, þótt annmarkar bati á honum orðið. Er og ákvæöið 
hjer um í samræmi við 14. gr.

í 4. gr. eru undanþágur að eins frá prófskilyrðum 3. gr. 4. lölul. Xý- 
mæli eru undanþágur þessar, sbr. lög nr. 36, 11. júlí 1911. Biskup hefir talið rjett 
að hafa þessa undanþáguheimild, meðal annars til þess að veita nýjum straumum 
inn í landið (4. gr. 1, tölul.) og til þess að sporna við þvi, að prestaköll standi 
auð og þjónustulítil vegna þess, að enginn löghæfur maður vill taka þau (2. 
tölul. 4 .-gr.). .En þar eru skilyrðin stórum þrengri.

l ' m  II. kafla.

þessi kafli sbr. við V. kafla er aðalþáttur frv, segir hjer alment um kjör 
presta að lögum, ýmist nýjar reglur eða gamlar teknar í heildina eða visað 
til þeirra.

Um 5. gr.
Eftir að prestar taka laun með sama bætti að mestu leyti sem aðrir 

embættismenn, þykir biskupi eigi ástæða til þess að binda veitingu presta (ög 
lausn frá embætti) við fardaga, eins og hingað til hefir tiðkast. Sú skipun hefir 
valdið þvi, að prestaköll hafa oft lengi notið litillar þjónustu alt að ári, mörgum 
sóknarmönnum til mikils óhagræðis. Úr þessu ólagi á að bæta með því að veita 
prestaköll frá hvaða upphafsdegi mánaðar sem vera skal, eins og önnur embætti. 
Óhagræði veldur þessi nýja skipun presti, er taka verður sig upp frá jörð sinni 
og búi á miðju ári og flytjast ef til vill í fjarlægar sveitir. En einkabagur presta 
verður væntanlega að víkja fyrir hagsmunum safnaðanna. Er og undanþáguheim- 
ild nokkur til handa prestum, sem eiga sjerstaklega erfitt með að taka sig 
þegar upp.

Um 6. gr.
Sbr. Iög nr. 30, 16. nóv. 1907, og lög nr. 25, 20. okt. 1913, 7. gr.

Um 7. gr.
það mun ekki orka tvímælis, að prestur ábyrgist hús reisl samkvæmt 

löguni nr. 30, 16. nóv. 1907, eða embættisbústað aðra en .jarðarhús að eins við 
handvömm sinni og þess fólks, er hann á að ábyrgjast. Hinsvegar mun prestur 
bera sömu ábyrgð á venjulegum jarðarhúsum og mannvirkjum prestsseturs sem 
landsetar á leigulöndum, sbr. lög nr. 1, 12. jan. 1884, 16.gr. — 1 gr. þessari mun 
því ekki vera nýmæli.

Um 8. gr.
Sbr. hjer við lög nr. 25, 20. okt. 1913, 7. gr., er virðisl geta staðið við 

hlið þessarar greinar.

Um 9. gr.
1. málsgr. er eins, þótt ekki hafi verið skráð í lög. 2. málsgr. er sam- 

kvæm tisku, sem lengi hefir gengið í landi.
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Um 10. gr.
1. málsgr. er samkvæm þvi, sem lengstum hefir tíðkast í landi hjer. —

2. málsgr. helgast af því, að brauðasamsteypur valda sumstaðar niðurlagningu 
prestssetra, þar sem Ijenskirkja var. Og þarf þá að ráðstafa umsjón kirkju þeirr- 
ar og fjárhaldi. Ef jörð er seld, verður kirkjan sem hver önnur bændakirkja. En 
meðan jörðin er opinber eign, verður að sjá kirkju fyrir umsjónarmanni. Að 
öðru jöfnu er hentast, að landseti sje það.

Um 11. gr.
Xotkun kirkna til ýmiskonar geymslu og samkomuhalda hefir ekki verið 

ótið, enda þótt lög hafi bannað, sbr. kirkjusk. Kr. IV. II—9. Það þykir rjett að 
taka enn upp bann við þessu, og segja jafnframt berum orðum, að leyii prests 
þurfi til annarar en hinnar sjálfsögðu notkunar. En þar af Ieiðir líka, að það er 
embættisbrot, ef sóknarprestur lætur viðgangast, að kirkja, sem hann á yfir að 
ráða, sje notuð löglaust.

Um 12. og 13. gr.
Um fyrirmæli 13. gr. sbr. kgsbr. 9. maí 1593. Það er auðvitað oft álita- 

mál, bvort prestur sýsli við óleyfileg atvinnustörf eða ekki. En um það dæmir 
biskup eða dómsvaldið, ef til máls kæmi, eftir atvikum bverju sinni.

Um 14. gr.
þessi gr. kemur í stað ýmsra gamalla fyrirmæla, sem numin eru úr gildi 

með 31. gr. Auk þess tekur hún yfir fiest þau brot, sem 144 gr. hegningarlag- 
anna mundi ná til, en hún er miklu víðtækari. Er gr. i samræmi við 3. gr. 3. 
tölul. Staða presta er að sumu sjerkennileg, og almenn begningarákvæði geta 
því ekki alt af átt við fremur nú en áður. Hinsvegar taka og fyrirmæli 13. kap. 
hegningarlaganna til einstakra brota presta, t. d. visvitandi rangrar embættisvott- 
unar, sbr. 1. málsgr. síðast. Sbr. annars aths. við 3. og 4. gr.

Um 15. gr.
Prestar gegna nú að fleslu sömu skyldum sem almenningur, svo að 

reglug. 17. júli 1782 6. gr. er þýðingarlítil orðin.

Um 16. gr.
Ekkert athugavert.

Um 17. gr.
Það er nýmæli, að ákveða greiðslu fyrir aukaverk svo nefnd i gjaldskrá. 

En sanngirni mælir með því. Ákvæði tilsk. 27. jan. 1847 eru nú úrelt orðin. 
Jafnmikil sanngirni mælir með því, að prestur fái sinn ferðakostnað greiddan 
sem læknar sinn.

Um 18. gr.
Erfiðleikauppbót var prestum mælt i Iögum nr. 46, 16. nóv. 1907, 2. gr. 

En er ekki nefnd i núgildandi launalögum, nr. 71, 28. nóv. 1919. En ekki ernú
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ininni sanngirni en áður í veislu slikrar uppbótar, því að allur fararbeini hefir 
inargfaldast í verði síðan slyrjöldin hofst, og ekki miklar líkar til, að þelta kom- 
ist aftur í sama horf. Sjerstaklega eru ferðir yfir sjó afardýrar, sem kunnugt er.

Um III. kafla.
Nýmæli eru þau, að prófastur tekur borgun fyrir aukaverk eftir gjaldskrá 

samkv. 17. gr„ að ekki er lögmæltur munur á skoðunargjaldi kirkna eftir efna- 
bag þeirra (sbr. tilsk. 27. jan. 1847 5. gr.), en í gjaldskrá má gera mun, ef vill, 
í>á eru fyrirmælin um einkagrafreiti ný og ferðakostnað prófasts til aukaverka. 
Kemur það ákvæði að eins til greina, þegar hann getur ekki haft aukaverkið í 
sömu ferð sem yfirför sina um hjerað eða að því leyti sem hann kann að þurfa 
að vikja af leið til aukaverka, t. d. skoða einkagrafreit í vísitasíu. Einkagrafreit- 
ur merkir ekki mældan reit samkv. reglugerð um kirkjugarða, nr. 71 12. júli 
1902, heldur sjerreiti, sem ekki eru hluti af almennum grafreit og einstakir menn 
hafa fengið leyfi til að taka upp handa sjer og ef til vill öðrum ákveðn- 
um mönnum.

Einstakar greinar þessa kafia þykir ekki þörf að skýra framar.

Um IV. kafla.
Um aðstoðarpresta segir nú í kirkjusk. Kr. IV. II—9. Samningur milli 

prests og aðstoðarprests er að sumu opinbers eðiis, en að sumu einkamál. Er 
ekki þörf að setja mjög smásmuglegar reglur um þetta efni. Pað virðist nóg að 
setja lög um aðalatriðin. Um bitt fer þá eftir almennum reglum um vinnusamn- 
inga, venju og eðli málsins.

Um 22. gr.
Það virðist ekki varhugavert að heimila biskupi að veita aðstoðarpresti 

undanþágu frá aldursskilyrði til prestsskapar. Ákvæði 4. gr. 2. tölul. getur auð- 
vitað ekki átt við aðstoðarpresta. Skilyrðin eru ekki til, þegar prestur tekur sjer 
aðstoðarprest. Þá er prestakall ekki laust.

Um 23. og 24. gr.
Það virðist engin ástæða til að meina presti að láta aðstoðarprest sinn 

einnig annast »veraldleg« störf, er prestsembætti fylgja. Vafamál kann að vera, 
hvort slíkt sje heimilt nú.

Um 25. gr.
Nýmæli til skýringar. Auðvitað er aðili laus, ef hinn rýfur samning 

verulega.
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llin V. kafla.
Hjer eru ákvæði um meðferð prestsseturs, er prestakall losnar og kjör 

fráfaranda prests, ekkju hans eða bús, svo og um uppgjafapresta og bráðabirgða- 
þjónustu.

Um 26. gr.
Kemur hún að nokkru í stað laga nr. 49, 16. nóv. 1907, 6. gr. Aðalbreyt- 

ingin er sú, að ábúðarrjetturinn er veittur, hvenær sem prestur deyr (eða sleppir 
embætti) milli fardaga, að gjalda skal eftir, og að ábúðarrjettur er veittur á öllu 
prestssetrinu. Það væri fráleitt, að fráfarandi prestur skyldi sleppa bújörð sinni á 
öðrum tíma en í fardögum, og því verður að skipa milli viðtakanda og fráfar- 
anda eða þeirra, sem í hans stað koma, sbr. 27. gr. 3. mgr. og 29. gr.

Um 27. gr.
Þegar prestaköll eru veitt frá 1. degi mánaðar, þá er einsætt, að lausn 

þeirra skal miða við siðasta dag mánaðar. Sbr. að öðru aths. við 26. gr.

Um 28. gr.
það er varla vafi á því, að uppgjafaprestar geta nú ekki framkvæmt með 

fullu gildi athafnir, sem prestum eru faldar og eiga að hafa almenna þjóðfjelags- 
þýðingu, t. d. hjónavígsla. Uppgjafapresli væri ekki heimilla slíkt verk en t. d. 
uppgjafasý'dumanni, og það hvort sem það væri unnið eftir beiðni sóknarprests 
eða ekki. Þar á móti mun ekkert vera því til fyrirstöðu, að uppgjafaprestur vinni 
í forföllum sóknarprests sum embættisverk hans eftir beiðni hans hverju sinni, 
sbr. D. L. 2—11—3. En ef staðföst þjónusta skyldi vera, yrði að fara eftir regl- 
uin um aðstoðarpresta. Það þykir rjett að taka fyrir vafa um þetta atriði, með 
því að óljóst mun mörgum hafa verið, hvað væri lög um það.

Um 29. gr.
Sbr. aths. við 26. gr.

Um 30, gr.
Rjett þykir að heimila ráðherra að veita þjónandi presti meira kaup fyrir 

bráðabirgðaþjónustu en ákveðið er samkvæmt almennum launalögum nr. 71, 28. 
nóv. 1919, 3. gr., vegna þess, hversu þjónustan getur verið presti erfið og óhallkvæm.

Um 2. málsgr. visast til launalaganna 4. gr. 2. málsgr.

Um 31. gr.
Vandtekin er ábyrgð á þvi, hvað nú gildi gamalla laga um kirkju og 

presta. -Sumt kann að vera afnumið í lögum, tíminn hefir aftekið sumt og loks 
er oft vafasamt, hvað hefir verið hjer lögtekið eða eftir hverju hefir verið farið. 
Með þetta fyrir augum er orðalag 2. mgr. upph. í þessari gr. valið.



Fylglgltjal.

T i l l ö g a r  b i s k a p s .

Framvarp til laga 
um embœtlislega aðstödu presta og prófasta i þjóðkirkjunni.

1. gr.
Til þess að geta tekist á hendur prestsembætti innan þjóðkirkjunnar, eru 

bæði hin almennu skilyrði, sem heimtuð eru til veitingar fyrir embætti hjer á 
landi, og hin sjerlegu, að hafa lokið embættisprófi i guðfræði við prestaskólann 
eða við Háskóla tslands.

íJó getur stjórnarráðið, eftir lillögum biskups, heimilað íslenskum prest- 
um eða prestsefnum, sem fullnægja hinum almennu skilyrðum, en hafa lokið 
fullnaðarprófi til prestsskapar að evangelisk-lúterskum sið við erlenda háskóla 
eða prestaskóla, rjett til prestsskapar innan þjóðkirkjunnar. Hafi þeir áðnr tekið 
vígslu lil prestskapar að evangelisk-lúterskum sið, heldur hún fullu gildi sínu, að 
öðrum kosti veitir biskup þeim prestsvígslu.

Ennfremur getur stjórnarráðið i viðlögum, samkvæmt tillögum biskups, 
veitt mönnum með trúboðsskólaprófi og kennaraskólaprófi rjett til prestskapar í 
þjóðkirkjunni, enda hafi biskup áður við persónuleg kynni og nákvæma prófun 
fengið fulla vissu fyrir hæfileikum þeirra til prestskapar og andlegum þroska. Þó 
má aldrei setja slíka menn í embætti að söfnuði fornspurðum nje veita þeim 
embætti nema náð hafi lögmætri kosningu safnaðar.

2. gr.
Skylt er presti, sem í fyrsta sinn fær veitingu fyrir prestsembætti, að taka 

við þjónustu þess jafnskjótt og því verður viðkomið, enda er embættið á hans á- 
byrgð frá þeim degi, sem veiting hans fyrir þvi er miðuð við. Þó getur biskup í 
viðlögum veitt honum alt að 2gja mánaða aðfararfrest gegn þvi, að embættinu 
sje sjeð fyrir viðunanlegri þjónustu og ber hinum skipaða presti að bera allan 
kostnað af þeirri þjónustu.

3. gr.
Þegar þjónandi prestur fær veitingu fyrir öðru prestakalli, skal hann svo 

fljótt sem því verður viðkomið takast á hendur þjónustu þess, enda er prestakall 
það, er hann áður hafði, algerlega úr ábyrgð hans frá þeim degi, sem veiting 
hans fyrir hinu nýja embætti miðast við, og það aftur í ábyrgð hans frá sama 
degi. Allan þjónustu-kostnað, er hlýst af drætti á aðför prests, ber hlutaðeigandi 
presti að borga.

4. gr.
Þar sem prestar hafa hingað til baft ákveðin prestsetur halda þeir ábúð- 

arrjetti á þeim framvegis gegn árlegu eftirgjaldi svo sem það er ákveðið i heima- 
tekjum prestakallsins. Greiða þeir alla opinbera skatta, sem á prestsetrinu hvíla, en 
um meðferð og skil á því fer eftir gildandi ábúðarlögum.

A lp t. 1922. A. (34 . lö g g ja fa r þ in g ) . 13
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5. gr.
Þar sem íbúðarhús hefir verið reist á prestsetri með embættisláni eða 

styrk af opinberu fé, hefir prestur ókeypis afnot þess til ibúðar meðan hann 
þjónar þar embætti, gegn því að greiða ár hvert afborgun og vexti af þvi, sem 
ógreitt kynni að vera af embættisláninu, uns það er að fullu greitt, svo og ár- 
legt fyrningargjald, er nemur V20/0 af virðingarverði íbúðarhússins. Hið sama er 
og um preslseturshús í kaupstöðum.

6. gr.
Skylt er presti að halda við prestseturshúsi, hvort heldur er í sveit eða 

kaupstað, á eigin kostnað, svo að ekki gangi úr sér meira en svarar eðlilegri 
fyrningu. Skulu prófastar á skoðuuarferðunt sinum hafa vakandi auga á, að 
prestselurshúsin sjeu í góðri hirðingu og halda prestum til, að viðlögðum sektum 
að bæta úr göllum jafn skjótt og i Ijós koma.

Að öðru leyti sæta prestar um viðhald íbúðar sinnar á prestsetri sömu 
kjörum sem leigendur alment.

7. gr.
Skylt er presti að hafa aðsetur sitt á prestsetrinu eða íbúð sína i húsi 

þvi, sem honum er útlagt sem prestsíbúð í kaupstað. Þó getur kirkjustjórnin, að 
fengnu samþykki safnaðarins, leyft presti að búa á öðrum hentugum stað innan 
prestakalisins, kjósi hann það heldur. En prestsetrið með öllum húsum, sem þar 
eru, og mannvirkjum, eða prestsíbúðin í kaupstað, skal eftir sem áður vera í á- 
byrgð prestsins og urtdir eftirliti prófasts eins og sæti prestur þar sjálfur.

Aldrei má byggja prestsetur nje selja útlagða prestsibúð i kaupstað á 
leigu fyrir lengri tíma en prestskapartíð hlutaðeigandi prests.

8. gr.
Nú hefir prestur fengið veitingu fyrir öðru prestakalli og tekur við þjón- 

ustu þess á tilsettum tíma, er honum þó áfram heimil ábúð á prestsetrinu fyrir 
fólk sitt og búpening fardagaárið á enda gegn þvi að endurgreiða mánaðarlega 
f ríkissjóð V1J ákvæðisverðs heimalekna fyrir þann tíma, en sjálfur tekur hann 
heimatekjur af hinu nýja embætti fyrir sama tíma úr rikissjóði.

9. gr.
Embættisstörf presta eru öll hin sömu lögboðnu, sem verið hafa hingað 

til. Þó skulu prestar í prestaköllum með 1000 íbúum eða fleiri vera leystir frá 
skyldunni að taka manntal.

10. gr.
Sje ljenskirkja á prestsetri því, sem presti er ætlað til ábúðar, er hann 

skyldur að hafa á hendi umsjón hennar og fjárhald uns söfnuðurinn fæst til að 
taka hana að sjer. En umsjón og fjárhald annara ljenskirkna, sem kunna að vera í 
prestakallinu, skal ábúandi Ijensjarðarinnar, sje hann leiguliði, skyldur að taka 
að sjer. Að öðrum kosti skal fela það áreiðanlegum manni i sókninni, sem sókn- 
arnefnd álítur vel til þess fallinn og er fús að taka verkið að sjer.
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11. gr.
Prestar bera eins og hingað til fulla ábyrgð á því, að kirkjur þær, sem 

þeir þjóna að, hvort sem þær eru safnaðakirkjur, Ijenskirkjur eða bændakirkjur, 
sjeu ekki notaðar til annara samkomuhalda en talist geta samboðin þeim sem vigð- 
um guðshúsum, enda má engum leyfa notkun þeirra að sóknarpresti fornspurðum. 
Pjrki vafi leika á, hvort leyfi skuli veita til að nota kirkju til einhvers samkomu- 
halds annars en guðsþjónustuhalds, skal leita álits prófasts um það, eða biskups, 
sem svo úrskurðar hvort leyfið skuli veitt.

12. gr.
Prestum, sem teknir eru að eldast og þreytast í þjónustunni skal heimilt 

að ráða sjer aðstoðarprest með samþykki biskups. En sjálfir bera prestar kostn- 
að allan af aðstoðarprestshaldi. Pó skulu samningar, sem prestur gerir við að- 
stoðarprcst ávalt koma undir álit biskups áður en aðstoðarpresturinn vígist, eða 
hafi hann áður verið vigður, þá áður en hann gengur að starfi sinu sem aðstoð- 
arprestur. Gerðum samningi milli prests og aðstoðarprests má ekki breyta nema 
með fullu samþykki biskups.

Prestar, sem mist hafa sjónina, geta ekki tekið aðstoðarprest i þvi skyni 
að halda embætti sinu áfram eftir að þeir eru orðnir blindir, heldur skulu þeir 
beiðast lausnar.

13. gr.
Prestur, sem orðinn er 70 ára að aldri eða samanlagður aldur hans og 

þjónustutími er 95 ár, á rjett á að fá Iausn frá embætti og lifeyri greiddan sam- 
kvæmt lögum. Þyki ástæða til, og sjerstaklega ef hlutaðeigandi söfnuður eða söfn- 
uðir óska þess, getur sljórnarráðið, eftir tillögu biskups, veitt presti, sem þeim 
aldri hefir náð, lausn frá embælti, þótt hann hafi ekki sjálfur beiðst lausnar. Ná 
þessi ákvæði einnig til þeirra presta, sem nú eru i embættum með eftirlaunarjetti.

14. gr.
• Prestur, sem fengið hefir lausn frá embætti, er laus við alla ábyrgð á því 

frá þeim degi, sem lausn hans frá embætti er miðuð við. Lausn frá embætti skal 
ávalt miða við siðasta dag mánaðar, enda bera presti eDgin laun frá fyrsta degi 
eftirfarandi mánaðar.

15. gr.
Nú hefir prestur fengið lausn frá embætti og embættið er komið úr ábyrgð 

hans, má hann þá engin prestsverk viuna upp frá þvi sem sjálfstæður embættis- 
maður. En heimilt skal honum að vinna hvaða prestslegl embættisverk sem er í 
umboði og á ábyrgð hins skipaða sóknarprests, eða hafi honum verið falið það á 
hendur aí prófasti, meðan prestslaust er.

16. gr.
Deyi prestur í embætti er prestakallið frá lokum þess mánaðar, sem hann 

Ijest i, úr ábyrgð ekkju hans eða bús, enda feilur öll launagreiðsla niður að þeim 
mánaði liðnum.
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17. gr.
Þegar prestur flyst burt úr prestakalli sinu í annað, sem honum heflr 

verið veitt, eða fær lausn frá prestskap, eða deyr, þá ber prófasti að gera ráð- 
stafanir um þjónustu embættisins frá þeim tima, sem veitingin eða lausnin mið- 
ast við, eða hafi prestur dáið, þá frá byrjun næsta mánaðar eftir andlát hans, 
þangað til nýr prestur tekur við embættinu.

18. gr.
Skylt er nágrannaprestum, samkvæmt ráðstöfun prófasts, að takast á 

hendur millibilsþjónustu i prestaköilum, sem prestlaus verða, þangað til nýr 
prestur hefir verið skipaður. Kostnað við þá millibilsþjónustu greiðir ríkissjóður 
ög miðast sú greiðsla að jafnaði við hálf byrjunarlaun. Þó er kirkjustjórninni 
heimilt að ákveða full byrjunarlaun fyrir slíka þjónustu, þar sem hún verður að 
álitast sjerstökum erfiðleikum bundin,

Sje aðstoðarprestur í prestakalli, sem laust verður, er rjett að fela honum 
þjónustuna uns prestakallið hefir verið veitt á ný, gegn byrjunarlaunum.

19. gr.
Heimilt er biskupi, að setja prest eða prestsefni, sem gefur kost á sjer til 

þess, i prestaköll, sem laus eru, til eins árs, og veita hlutaðeiganda prestsvígslu, 
ef hann er óvígður, en tilkynna skal biskup stjórnarráði bæði setninguna og 
vigsluna. Settur prestur hefir i öllu tilliti sömu rjeltindi og skyldur sem skipaðir 
prestar, að undangenginni kosningu safnaðar.

20. gr.
Nú deyr prestur í embætti og heldur þá ekkja hans eða bú ábúðarrjetti á 

prestssetrinu fardagaárið á enda gegn endurgreiðslu heimatekna með V12 ákvæð- 
isverðs þeirra fyrir hvern mánuð, sem eftir er fardagaársins. Þó gelur stjórnar- 
ráðið eftir tillögum biskups, þegar ástæða þykir til þess, úrskurðað, að sú end- 
urgreiðsla skuli falla niður, ef um skemri tíma er að ræða en 5 mánuði. En 
nýjum viðtakandi presti greiðast aftur heimatekjur hans fyrir þá mánuði til far- 
daga, sem embættið er í ábyrgð hans. Fylgi eggver prestssetrinu á viðtakandi 
prestur ávalt öll afnot þess það vor, er hann fær prestssetrið í ábyrgð slna.

2 1 . gr.
Á ekkju prests eða búi hans, sem heldur ábúð prestsseturs til fardaga 

með fullum leiguliðarjettindum, hvíla og allar venjulegar leiguliðaskyldur svo 
sem mælt er fyrir í gildandi ábúðarlögum.

22. gr.
Skylt er hverjum þeim, er hefir ábúðarrjett prestsseturs, hvort heldur er 

prestur, sein fengið hefir lausn, ekkja látins prests eða bú hans, að láta nýjum 
presti, sem fengið hefir veitingu fyrir embættinu og tekur við þjónustu þess, 
ókeypis húsnæði í tje á prestssetrinu fyrir hann einan, svo og, ef hann óskar þess, 
að selja honum gegn sanngjarnri borgun kost og þjónustu til þess tíma, er hann 
að framfarinni, Iögboðinni úttekt, fær prestssetrið til fullra afnota og ábyrgðar.
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23. gr.
Um laun presta og prófasta fer eftir launalögum. Greiðast launin sumpart 

svo sem beimatekjur, er prestar taka undir sjálfum sjer en sumpart úr ríkissjóði.

24. gr.
Launin, sem prestar og prófastar fá úr rikissjóði, svo og dýitiðaruppbót 

meðan hún helst, greiðast mánaðarlega fyrirfram í byrjnn hvers mánaðar. Frá 
mánaðarlaununum dregst ávalt Vi* þeirra beimatekna, sem embættinu eru ákveðn- 
ar, svo og '/ís hins árlega gjalds í lífeyrissjóð.

25. gr.
Auk hinna föstu launa úr rikissjóði, greiðist hverjum presti borgun fyrir 

aukaverk, af þeim, sem þau eru unnin fyrir, eftir gjaldskrá, er stjórnarráðið sem- 
ur og setur í samráði við biskup 10. hvert ár.

26. gr.
Eigi prestur ytir sjó að sækja til útkirkju eða útkirkna, er stjórnarráðinu 

heimilt að greiða honum erfiðleikauppbót úr ríkissjóði. Miðast sú uppbót við 
fiutningskostnað á hverjum tíma, en má þó aldrei fara fram úr x/s byrjunarlauna.

27. gr.
Verði prestur að takast ferð á hendur, til þess að inna af hendi embætt- 

isverk, önnur en messufiutning og húsvitjanir, skal sá, sem verkið er unnið fyrir, 
sjá honum fyrir ókeypis flutningi báðar leiðir, hvort heldur er á sjó eða landi.

28. gr.
Auk launa þeirra, sem prófastar fá samkvæmt launaiögum úr rikissjóði, 

fá þeir fyrir kirknaskoðun sjerstaka borgun, eftir gjaldskrá um aukaverk presta 
(sbr. 25. gr,), af hverri kirkju, sem þeir skoða, enda hafi kirkjan 50 kr. eða 
meira afgangs af árlegum tekjum sinum, að öðrum kosti greiðist að eins hálft 
gjald. Svo greiðist og hálft gjald fyrir skoðun heimagrafreita. Gjaldið fyrir kirkna- 
skoðun greiðist af sjóði hlutaðeigandi kirkju þar sem í hlut eiga safnaðarkirkjur 
og ljenskirkjur, en af kirkjueiganda, þar sem um aðrar kirkjur er að ræða. Skoð- 
unargjaldið fyrir heimagrafreiti greiðist af þeim, sem fengið hefir leyfið til graf- 
reitsupptökunnar, eða, sje hann vikinn burt frá jörðinn eða dáinn, þá af eiganda 
eða ábúanda jarðarinnar þar sem grafreiturinn hefir verið tekinn upp.

29. gr.
Skylt er prófasti að skoða allar kirkjur og embættissetur presta í hjeraöi 

sínu, svo og heimagrafreiti, að minsta kosti á tveggja ára fresti. t*að ár, sem 
biskup heldur yfirreið um hjeraðið, fer engin kirknaskoðun fram af hendi prófasts,

30. gr.
Lög þessi öðlast gildi ...
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A s t æ ð u r  f y r i r  f r u m v a r p i  þ e s s u .

Sá er megintilgangur frumvarps þessa með sjerstökum lögum að kveða
nánar á um ýms atriði snertandi embættislega aðstöðu presta þjóðkirkjunnar, sem 
sumpart er orðin nokkur óvissa um og sumpart þarf að gera breytingar á vegna
breyttra tíma og breyttra ástæðna, sem prestastjett vor á nú við að búa. En jafn-
framt er með frumvarpi þessu komið fram með nokkur nvmæli, sniðin ettir þörf- 
um og kröfum nálægra tima, eins og frumvarpið sjálft ber með sjer,

Um einstakar greinar frumvarpsins skal tekið fram það, er bjer fer á eftir.

Um 1. gr.
Það þykir rjett og skylt að láta fiumvarp eins og þetta um embættislega 

aðstöðu presta þjóðkirkjunnar byrja með ákvæðum um sjálf skilyrðin til prest- 
skapar innan þjóðkirkjunnar. Hingað til hafa skilyrðin til þessa verið sumpart 
hin almennu, sem heimtuð eru til veitingar fyrir embættum hjer á landi yfirleitt 
og sumpart hin sjerlegu um »akademiska« mentun ásamt loka- eða embættis- 
próR í guðfræði frá prestaskólanum eða f. á báskólanum í Khöfn, eða frá háskóla 
vorum síðan er hann var seltur á stofn. Með lögum nr. 36, 11. júli 1911, um for- 
gangsrjett kandídata frá háskóla íslands til embætta, voru leidd í lög fyrirmæli 
um, að þeir einir hafi rjett til embætta hér á landi, er tekið hafi embættispróf 
við háskóla vorn i þeim fræðigreinum, sem þar eru kendar og próf haldið i. Með 
þessum lögum eru hin sjerlegu skilyrði til prestskapar innan þjóðkirkjunnar einn- 
ig takmörkuð. Þessi takmörkun var óneitanlega I góðum tilgangi gerð, sem sje 
þeim, að styðja að þróun hins unga íslenska háskóla. En hún var áreiðanlega 
jafnframt spor í öfuga átt, — í einangrunaráttina, sem aldrei hefir verið talin 
holl neinni andlegri lífsþróun, — ærið öndverð allri stefnu timans á þessu sviði, 
ekki síst um Norðurlönd, og þar einkum innan hinna evangelisku lútersku þjóð- 
kirkna. Á síðustu árum hefir sú stefna fengið byr undir báða vængi, sem vinnur 
að því, að það háskólapróf, sem í einu landinu veitir rjett til prestsembætta, veiti 
sömu rjettindi meðal frændþjóðanna í nágrannalöndunum. Og í Danmörku sjer- 
staklega hefir rjettmæti þessarar stefnu þegar verið viðurkent með lögum (nr. 365
28. júni 1920) til að ráða bót á prestaskorli innan þjóðkirkjunnar, — lögum, sem 
vafalaust boða tímahvörf þar í landi, sjerslaklega að því er snertir skilyrðin til 
prestskapar. I lögum þessum er kveðið svo á, að menn, sem tekið hafa embættis- 
próf i guðfræði, við háskóla, við prestaskóla (»Undervisningsanstalter for Præster«) 
eða hjá prófnefndum (»Eksamenskommissioner«) erlendis (»udenfor Riget«), og 
með því öðlast rjett til embætta sem prestar evangel.-lúterskra safnaða í því landi, 
sem prófið er tekið«, geti með vissum skilyrðum fengið veitingu fyrir prestsembætt- 
um í þjóðkirkjunni. Með þessum lögum er því einnig kandídötum frá háskóla 
vorum veittur rjettur til prestskapar innan dönsku þjóðkirkjunnar. En lög þessi 
fara lengra í rýmkunaráttina. Með þeim er ekki að eins prestum danskra frí- 
safnaða heima og erlendis, sem starfað hafa 5 ár i slíkri stöðu, trúboðs-prestum 
(með trúboðsskólaprófi), sem starfað hafa 4 ár svo sem trúboðar meðal heiðinna 
þjóða, heldur og leikmönnum, bæði með »akademiskri« mentun og prófi í öðrum 
embættisnámsgreinum, og mönnum, sem enga æðri (akademiska) mentun hafa 
hlotið, en eru kunnir að kristilegum áhuga, andlegum þroska og hæfileika til
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prestlegrar starfsemi, veittur hinn sami rjettur til prestskapar innan þjóðkirkjunn- 
ar með sjerstökum skilyrðum.

Það verður því ekki sagt, að farið sje lengra í frumvarpi þessu, en for- 
dæmi sjeu fyrir innan þjóðkirkna annara landa, er það nýmæli er tekið upp hjer, 
að íslenskir prestar og prestsefni, sem lokið hafa embættisprófi til prestskapar við 
erlenda háskóla eða prestaskóla (t. a. m. í Vesturheimi) og, í viðlögum, íslenskir 
menn með trúboðsskólaprófi eða kennaraskólaprófi, geti ödlast rjett til prestskap- 
ar, er þeir hafa kynt sig sem trúaðir og áhugasamir kristnir menn og fengin er
ábyggileg vissa fyrir, að þeir hafi til að bera nauðsynlegan andlegan þroska
og hæfileika til prestskapar.

Að hjer er komið fram með nýmæli eins og þessi um rýmkun hinna sjer- 
legu prestskaparskilyrða hjer á landi, stendur í sambandi við þær horfur, sem 
eru á því, að erfitt verði að fá presta í ýms embætti þjóðkirkjunnar, sem laus 
eru og losna kunna á næstunni, — embætti, sem miklir erfiðleikar eru á að út- 
vega millibilsþjónustu, sem nokkurt lag er á, svo víðáttumikil sem preslaköll eru 
orðin hjer á landi víðast hvar vegna samsteypanna. Af þeim kandídötum, sem 
árlega útskrifast frá háskóla vorum, hverfa ávalt fleiri og færri að öðrum at- 
vinnugreinum, sem arðvænlegri þykja en prestskapurinn, en prestsembættin standa 
óveitt. Hjer er því ekki að ástæðulausu farið fram á rýmkun skilyrðanna til 
prestskapar innan þjóðkirkjunnar. Hvað snertir þá menn, sem fengið hafa prest- 
Iega mentun, þótt ekki hafi þeir fengið hana hjer á landi, eða starfað sem prest- 
ar hjá íslensku safnaðarfólki erlendis, þá verður ekki sjeð, hvað ætti að vera því 
til fyrirstöðu, að slíkir menn fengju rjett til embætta hjer á landi sem þjóðkirkju-
prestar, er þeir álítast til þess hæfir og einhver söfnuðurinn hefir óskað að fá þá
fyrir presta. Hitt kann að þykja varhugaverðara, að opna þeim mönnum leið til 
prestskapar innan þjóðkirkjunnar, sem ekki hafa fengið beint prestlega mentun, 
heldur mentun til undirbúnings undir önnur störf, er heimta aðra og sjerstaka 
hæfileika. En hjer er þess fyrst og fremst að minnast, að það er engan veginn 
gagnstætt anda kristindómsins, sem ávalt hefir lagt áherslu á hinn almenna prest- 
dóm kristinna manna, þótt rýmkað sje um skilyrðin til prestskapar. En þvi næst 
er hjer um menn að ræða, sem mentast hafa til að vinna störf, sem engan veg- 
inn geta talist óskyld preststarfinu. Um trúboðsskóla-mentun þarf ekki að fjöl- 
yrða; hve skyld hún er hinni prestlegu mentun liggur i augum uppi. En einnig 
kennaraskólamentunin er henni skyld. Kennaraefni vor fá öll nokkura guðfræði- 
lega mentun, enda munu þeir menn vera til innan alþýðu-kennarastjettar hjer á 
landi, sem sökum kristilegs áhuga og andlegs þroska og löngunar til að láta gott 
af sjer leiða, munu fyllilega standa sumum presta vorra á sporði, þótt þeir hafi 
ekki fengið svo nefnda æðri skólamentun. Loks er þess að minnast, að hjer er 
ekki farið fram á meira en heimild til þsss í viðlögum, að veita slíkum mönn- 
um prestsembætti innan þjóðkirkjunnar og þá að sjálfsögðu þeim einum, sem bisk- 
up við nákvæma prófun heíir komist að raun um, að eru hæfir til slíkra starfa.

Um 2. og 3. gr.
Hingað til hefir það verið ríkjandi regla hjer á landi, að veitingar prests- 

embætta hafa verið miðaðar við fardaga. Þar sem nú prestar eru komnir á föst 
laun, — aðallega peningalaun, sem greiðast þeim mánaðarlega, virðist ekki á- 
stæða til að halda þeirri gömlu reglu lengur. Hjer er því geit ráð fyrir, að prest-
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ar geti fengið veitingu fyrir embættum frá hvaða tíma árs sem er, miðað við 
fyrsta dag mánaðar, og taki þá laun frá sama tima. En þá verður líka að heimta 
að prestar fari hið fyrsta sem hægt er til embæltanna, sem að sjálfsögðu eru á 
ábyrgð þeirra frá þeim degi, sem veitingin er miðuð við.

Um 4. og 5. gr.
Er ekkert sjerstakt að athuga.

Um 6. gr.
Hjer er próföstum beinlinis gert að skyldu á skoðunarferðum sínum að 

skoða húsin á prestssetrunum og þá sjerstaklega þau, sem reist hafa verið með 
embæltislánum. Þótt þessi skylda vafalaust hafi hvilt á próföstum svo sem þeim, 
er eiga að hafa umsjón með prestssetrunum yfirleitt, hefir henni ekki verið gegnt 
sem skyidi. Kirknaskoðunin hefir orðið aðalatriðið á skoðunarferðum þeirra, en 
prestssetrin með húsum þeirra og mannvirkjum sjaldnast komið til reglulegrar 
prófaslsskoðunar, nema þegar staðirnir hafa verið teknir út við prestaskifti. En 
þvi fremur er ástæða til að kveðið sje beint á um þetta í lögum, sem það 
kemur ósjaldan fyrir við úttektir prestssetra, að hús, sem þar hafa verið reist með 
embæltisláni hafa reynst miklu meira úr sjer gengin en svarar eðlilegri fyrningu 
og þá venjulega fyrir óátalið hirðuleysi um alt viðhald þeirra bæði utan húss og 
innan af hálfu ábúanda prestssetursins.

Um 7. gr.
Þólt sú hafi ávalt verið tilætlunin, að prestar sætu á preslssetrunum, hefir 

það einalt komið fyrir, að prestar hafa, að kirkjustjórn fornspurðri — og jafnvei 
í óþökk safnaða — flutt burt af prestssetrinu og bygt það öðrum. Til að koma í 
veg fyrir slikt er þessi grein sett hjer. En tilgangur hennar er engan veginn sá, 
að girða með öllu fyrir að prestar geti skift um bústað, er veruleg ástæða þykir 
til slíks, t. a. m. við breytingu á skipun sókna eða prestakalla. Þá þykir og á- 
slæða til að taka það ótvírætt fram, að prestssetrin með húsum og mannvirkjum, 
gögnum og gæðum, sjeu jafnt á ábyrgð prests og undir eftirliti prófasts fyrir því, 
þótt prestur noti þau ekki sjálfur, en hafi bygt þau öðrum, sjeu þau áfram met- 
in presti til eftirgjalds i heimatekjum.

Um 8. gr.
Er ekkert sjerstakt að athuga.

Um 9. gr.
Um embættisstörf presta svo sem prjedikara og sálusorgara safnaðanna 

er ekki talað i frumvarpi þessu. En hjer er vikið að einu af beint borgaralegum 
störfum prestanna, sem full ástæða væri til að ljetta af þeim eins og allar á- 
stæður eru breyttar orðnar i söfnuðunum. Það er hið lögskipaða raanntal presta, 
sem á löngu liðinni tíð var sett í samband við húsvitjanir þeirra, með því að 
ekki þótti völ á mönnum innan safnanna, er væri trúandi fyrir því starfi, enda 
verkahringur presta miklu minni að viðáttu þá en nú. Hjer er þó ekki ætlast 
til þess, að þessu starfi sje algerlega ljett af prestunum, heldur að eins, að því sje 
ljett af prestunum í þeim prestaköllum, þar sem íbúatalan nær 1000 eða fer þar
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fram yfir, Yrðu það því aðallega prestar í hinum stærri kaupstaðaköllum og í 
þjettbýlum sjávarplássum, sem losuuðu við manntalið, enda er það prestum á 
slíkum stöðum hin mesta byrði og tímaþjófur.

Um 10. gr.
Ljenskirkjur hafa sem höfuðkirkjur í prestaköllum lengst af verið i um- 

sjón og fjárhaldi sóknarprests uns lögin um afhending kirkna voru sett. Síðan 
bafa söfnuðir viða um land tekið þessar kirkjur að sjer. Þó eru enn allvíða óaf- 
hentar ljenskirkjur, af því að söfnuðir hafa ekki fengist til að taka við þeim. 
Að prestum sje áfram falin umsjón og fjárhald slíkra kirkna, sem venjulega eru 
settar á prestssetrunum, er ekki nema sjálfsagt. En nú vill svo til, að af samsteypu 
prestakalla á síðari tímum hefir það leitt, að Ijenskirkjur hafa orðið fleiri en ein 
innan sama prestakalls, og umsjón þeirra og fjárhald lent hjá prestinum, af því 
að þeir, sem staðina hjeldu, voru ófáanlegir til þess að taka þetta að sjer. En 
bæði er þetta allmikið umstang fyrir presta og svo má gera ráð fyrir, að um- 
sjónin fari öll í handaskolum, er prestur bjTr í mílna fjarlægð frá kirkjustað. 
þess vegna er kveðið á i grein þessari svo sem gert er um umsjón og fjárhald 
annara ljenskirkna, sem kunna að vera í sama prestakallinu.

Um 11. gr.
Frá elstu tímum hefir það verið alment viðurkendur hlutur í kristninni, 

að eins og prestar bæru ábjTrgð á því, er framfæri í kirkjum, sem þeir þjónuðu 
að, ekki að eins venjulegum guðsþjónustu-samkomum á belgum dögum, heldur 
og öðrum samkomum, er haldnar væru í kirkjunum, þannig mætti aldrei heldur 
lána kirkjur til fundahalda að presti fornspurðum. Hjer á landi hafa sóknarnefndir 
stundum tekið sjer það vald að presli fornspurðum að lána kirkjur til iyrirlestra- 
flutnings óvígðum mönnum, eða til samkomuhalds fulltrúum ýmissa sjertrúar- 
flokka, eða til samsöngva o. fl. í*vi þykir rjett að kveða hjer á um það beinum 
orðum, að það sje sóknarprestins að veita leyfi til slíks.

Um 12. gr.
Að samningar sem prestur og aðstoðarprestur gera sín á milli komi undir 

álit biskups er gömul og góð venja. En hitt ætti ekki síður að vera sjálfsagður 
hlutur, að ekki mætti heldur breyta slikum samningi nema með samþykki bisk- 
ups. Þá þykir og rjett, að með lögum sje ákveðið, að prestar, sem mist hafa 
sjónina, geti ekki haldið embætti áfram með því að taka sjer aðstoðarprest.

Um 13. gr.
Pað nýmæli er tekið upp i þessari grein, að »þyki ástæða til og sjerstak- 

lega ef hlutaðeigandi söfnuður eða söfnuðir óska þess«, megi veita prestum, sem 
Iögum samkvæmt eiga rjett til lausnar frá prestskap, slíka lausn þótt ekki hafi 
beiðst hennar. Hjá frændþjóðum vorum mun það nú vera ákveðið í lögum, að 
sjötugir menn skuli beiðast Iausnar frá embætti. Hjá oss er ekkert lagaákvæði til 
í þá átt um embættismenn. En þar sem lög um skjddur presta til að kaupa sjer 
lifeyri, kveða svo á sem þau gera um rjeltinn til lausnar frá embætti, þá er þar 
vitanlega gert ráð fyrir, að embættismenn, er náð hafa þeim aldri, sjeu orðnir 
miður færir um að hafa embætti á hendi. En þá virðist sanngirni mæla með þvi,

Alþt. 1922. A. (31. löagjafarping'). 14
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að þar komi hvað prestana snertir, sá rjettur aftur á móti söfnuðunum til handa, 
að þeir geti losnað við presta, sem þessum aldri hafa náð, og ekki geta lengur, 
að áliti safnaðanna, fullnægt þörfum þeirra, þólt prestarnir sjálfir finni ekki 
ástæðu hjá sjer til að beiðast Iausnar þeirra hluta vegna, eins og því miður hafa 
verið og eru enn dæmi til bjer á landi.

Um 14. og 15. gr.
Gr ekkeit sjerstakt að athuga.

Um 16. gr.
Með grein þessari er sú venja aftekin, sem haldist hefir til þessa, að ekkja 

prests, sem deyr einhvern tíma á fardagaárinu eða bú hans beri ábyrgð á þjón- 
ustu embættisins út fardagaárið. Sú venja hefir mist allan rjett á sjer eftir að 
prestar eru að mestu leyti komnir á föst peningalaun, sem greiðast þeim mánað- 
arlega fyrirfram.

Um 17., 18. og 19. gr.
Er ekkert sjerstakt að athuga.

Um 20. gr.
Af gildandi ákvæðum laga um ábúð jarða hjer á landi leiðir, að ekkja 

prests, sem deyr í embætti einhvern tíma fardagaársins, eða bú hans verður að 
halda ábúðarrjetti á prestssetrinu fardagaárið á enda. Gr þá ætlast til þess, að 
heimatekjur þær, sem prestakallinu eru metnar, endurgreiðist ríkissjóði með */12 
ákvæðisverðs á mánuði hverjum þann tíma, sem eftir er til fardaga. Þó þykir 
rjett, þar sem sjerstakar ástæðar eru fyrir hendi, að stjórnarráðið geti, eflir til- 
lögum biskups, úrskurðað, að sú endurgreiðsla falli niður, þar sem um skemri 
tíma er að ræða en 5 mánuði. t’á þykix og ástæða til í þessari grein að taka það 
fram að um eggversprestssetur gildi sömu ákvæði sem um aðrar eggversjarðir 
samkvæmt ábúðarlögum.

Um 21. gr.
Gr ekkert sjerstakt að athuga.

Um 22. gr.
það leiðir af breytingum þeim um fardag presta, sem ráðgerðar eru í 

frumvarpi þessu, að gera verður þeim að skyldu, sem hefir ábúðarrjelt preslsset- 
urs út fardagaárið, að láta nýjum presti, sem kemur til embættisins á þessum 
tíma, heimilt ókeypis húsnæði á prestssetrinu fyrir hann einan, svo og, ef hann 
skyldi óska þess, kost og þjónustu fyrir sama tíma, en auðvitað gegn sann- 
gjarni borgun.

Um 23. og 24. gr.
Er ekkert sjerstakt að athuga,

Um 25. gr.
Hjer er það nýmæli tekið upp, að borgun sem prestar eiga heimtingu á
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fyrir aukaverk, greiðist þeim, ekki eins og hingað til eftir verðlagsskrá ár hvert 
heldur (líkt og á sjer stað um lækna) eítir gjaldskrá, sem stjórnarráðið semur í 
samráði við biskup á 10 ára fresti. Síðan er landauragjöld hafa að miklu leyti 
lagst niður, hefir verðlagsskráin með ákvæðum hennar horfið úr meðvitund mikils 
þorra manna. Virðist því best fara á því, að hætt sje að miða þessa aukaverka- 
borgun við hana, en hin aðferðin tekin upp, sem lagt er til í þessari grein.

Um 26. gr.
Með lögunum um laun sóknarpresta frá 16. nóv. 1907 var prestum i 20 

prestaköllum ákveðin árleg aukaþóknun frá 150 til 300 kr. fyrir erfiðleika sakir. 
Þetta ákvæði er nú fallið niður með hinum nýju launalögum, og öllum prestum, 
hvað þetta snertir, gert jafnbátt undir böfði. Gn þetta er ekki sem heppilegast, er 
i hlut eiga prestaköll, þar sem prestar eiga yfir sjó að sækja til útkirkju eða út- 
kirkna, og verða að taka mótorbát á leigu til ferðarinnar, svo kostnaðarsamt sem 
það nú er orðið. Hjer mælir öll sanngirni með þvi, að ríkissjóður beri eitthvað 
af þeim kostnaði, slíka skerðing launanna sem það hefir í för með sjer, að prest- 
ur verður ef til v.ill 3. hvern helgan dag ársins að leigja sjer mótorbát, til þess 
að komast á útkirkjuna eins og t. a. m á sjer stað um prestinn á ísafirði, sem á 
að flytja 20 messur á ári út í Bolungarvík. Annars eru þau prestaköll, sem svo 
stendur á um, ekki nema 3 eða 4, svo að hjer gæti aldrei orðið að ræða um 
stórvægilegan aukakostnað fyrir rikissjóð. Þar sem likt stendur á annarsstaður, t.
a. m. í Norvegi, fá allir prestar allar slíkar ferðir endurborgaðar úr prests- 
launasjóönum.

Um 27. gr.
Það, sem hjer er lagt til, er vissulega ekki annað en sanngirniskrafa, sem 

öllum hlýtur að vera auðsæ. Það hefir aldrei verið talið nema sjálfsagt og í alla 
staði rjettlátt, að læknar fengju ókeypis flutning fram og aftur, þegar sóttir eru 
til læknisverka. Svo ætti það ekki síður að vera sjálfsagt og rjett um presta, sem 
sóttir eru til aukaverka, eins langar og leiðir eru orðnar um prestaköllin víða, 
að þeim væri sjeð fyrir ókeypis flutningi báðar leiðir. Það kemur einatt fyrir, að 
prestar eru sóttir langar leiðir að til að skira barn; þeir verða sjálfir að hesta sig 
fram og aftur; allur dagurinn (og stundum meira en það) fer i ferðina og prest- 
urinn ber úr býtum 3 álnir eftir verðlagsskrá. í samanburði við lækna, sem fá 
ókeypis flutning, og auk borgunar fyrir læknisverkið, ákveðið gjald fyrir hverja 
stund, sem þeir eru að heiman, er hjer hvað prestana snertir um bersýnilegt 
misrjetti að ræða, sem lagfæra þarf. Hjer er þó ekki farið fram á annað prest- 
unum tii handa en ókeypis flutning.

Um 28. gr.
í samræmi við það, sem lagt er til i 25. gr. um greiðslu til presta fyrir 

aukaverk eftir gjaldskrá, þykir rjett, að eins verði hætt að greiða próföstum 
kirkjuskoðunargjald eftir verðlagsskrá 'ár hvert, en fast peningagjald sett i þess 
stað eftir gjaldskrá. Skoðunargjaldið greiðist eins og hingað til af tekjum hlut-
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aðeigandi kirkju. Aftur á móti er ekki til þess ætlast, að prófastar fái sjerstaka 
borgun fyrir skoðun íbúðarhúsa á prestssetrum.

Um 29. gr.
Er ekkert sjerstakt að atbuga.

4. Frumvarii

til atvinnulaga.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

I. KAFLI.

Um verslun.

1 . gr.
Verslun í lögum þessum tekur bæði til stórsölu (heildsölu), smásölu, 

sveitaverslunar, umboðsverslunar, lausaverslunar og tilboðasöfnunar um vöru- 
sölu og vörukaup (agenlur).

Undanskilin lögum þessum eru þó:
1. Lyíjaverslun, að þvi leyti sem lyfsalar hafa einkasölu á lyfjum.
2 . Sala á handavinnu manns sjálfs, konu hans og barna, sem hjá honum

eru, hjúa hans eða nemenda, sala á búsafurðum eða fiskifangi. sem mað- 
ur hefir aflað sjálfur eða fvrnefnt skuldalið hans, og sala á öðrum slikum 
afla eða slíkri framleiðslu, enda hafi aðili ekki opna söluhúð.

3. Vöruútvegun manna í fjelagi til þarfa sinna (pöntunarfjelög), enda sje
varan að eins af hendi látin samkvæmt beiðni fyrirfram (pöntun).

Um farandsala, sem ekki eru hjer búsettir, fer samkvæmt gildandi
lögum.

Nú verður ágreiningur um það, hvort leyft þurfl, og má þá fyrirfram 
krefja dómstóla úrlausnar um hann með málsókn á hendur lögreglustjóra og 
með þeim hætti sem i 7. gr. segir.

2 . gr.
Enginn má reka verslun á íslandi nje í íslenskri landhelgi, nema hann 

hafi til þess fengið leyfisbrjef lögum þessum samkvæmt.

3. gr.
Hver maður, karl sem kona, giftur sem ógiftur, getur fengið levfi til 

verslunar, enda hafi rjettur til verslunar ekki verið dæmdur af honum, ef 
hann:
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1. Er heimilisfastur á íslamii, þegar leyfi er veitt.
2. Er fjárráður.
3. Hefir ekki verið dæmdur sekur um verk, sem er svívirðilegt að almenn- 

ingsáliti. Ef liðin eru tvö ár frá dómsuppsögn, og aðili hefir ekki verið 
sekur dæmdur á þeim tíma með áðursögðum hætti, má þó veita honum 
verslunarleyíi.

4. Heflr forræði á búi sínu.
5. Hefir að öðru levti þau skilvrði, sem sett eru eða sett verða til þess at-

vinnurekstrar.

4. gr.
Nú vill fjelag eða stofnun reka hjer verslun, og skal þá fara sem hjer segir :

1. Ef tjelag er þar sem nokkrir eða allir fjelagar bera að fullu ábyrgð á 
skuldum Qelagsins, þá skulu þeir, sem þá ábyrgð bera, hver um sig, full- 
nægja þeim skilyrðum, sem í 3. gr. segir.

2. Ef fjelag er þar sem enginn ljelaga ber ábyrgð á skuldum fjelagsins eða 
stofnun, þá skal fjelag eða stofnun eiga heimilisfang og varnarþing á landi
hjer, framkvæmdarstjórar, stjórnendur og fulltrúar skulu fullnægja skil-
yrðum 3. gr. og hlutafjeð skal að meira en helmingi vera eign manna 
búsettra hjer á landi, enda sje ekkert i samþyktum fjelags, sem brýtur 
bág við islensk lög. Ráðuneýtinu er þó heimilt að veita undanþágu frá 
skilyrðinu um eign hlutafjár, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

5. gr.
Verslunarleyfi glatast:

1. Ef leyfishafi missir heimilisfangs á íslandi.
2. Ef Ieyfishafi verður dæmdur sekur um verk svivirðilegt að almennings- 

áliti, eða rjetturinn er af honum dæmdur samkvæmt fyrirmælum laga. 
Nú verður svo ástatt um stjórnanda, fulltrúa eða framkvæmdarstjóra fje- 
lags eða stofnunar sem í 1 . og 2 . tölul. greinar þessarar segir, eða fjelag 
eða stofnun missir islensks heimilisfangs eða helmingur hlutaQár eða 
meira verður eign manna erlendis búsettra, og skal fjelag eða stofnun þá 
hafa komið málinu í löglegt horf innan 3 mánaða frá þvi er breytingin 
varð. Hafi ella fyrirgert leyfi sinu. Atvinnumálaráðherra getur lengt frest- 
inn alt að 6 mánuðum, ef sjerstaklega stendur á.

6. gr.
Leyfisbrjef lætur lögreglustjóri i þeim kaupstað eða löggiltum verslun- 

arstað eða i þeirri sveit, er beiðandi ætlar að versla i, af hendi, sbr. þó 1 1 . gr.
Halda skal Iögreglustjóri skrá yfir öll afhent leyfi. Skal þar greina: 

Nafn leyíishafa, hvers konar verslun leyfið hljóðar um og hvar versla megi 
samkvæmt þvi, hve nær leyfi var afhent, hve nær úr gildi gengið, svo og 
það fleira, er atvinnumálaráðherra kann að ákveða.

7. gr.
Nú synjar lögreglustjóri um verslunarleyfi eða ágreiningur verður um 

það, hvort aðili hafi mist verslunarheimild sfna, og er honum þá rjett að bera



110 Þingskjal 4

úrskurð lögreglustjóra undir atvinnumálaráðherra innan 3 mánaða frá dag- 
setningu úrskurðar lögreglustjóra. En alt að einu er aðilja rjett að leita úr- 
lausnar dómsvaldsins, og stefnir hann þá lögreglustjóra fyrir gestarjett á varn- 
arþingi hans áður 3 mánuðir sje liðnir trá dagsetning úrskurðar lögreglustjóra, 
ef aðili hefir ekki borið málið undir ráðherra, en ella 3 mánuðir frá dagsetn- 
ing úrskurðar ráðherra.

8. gr.
Verslunarleyfi er bundið við nafn. Þó er ekkju heimilt að halda áfram 

verslun manns sins látins án nýs levfis, þangað til hún giftist af nýju, nema 
sveitaverslun sje.

0. gr.
(rreina skal glögt i verslunarleyfi, hverskonar verslun (stórsala, smá- 

sala o. s. frv.) leyfð er. Levfi til einnar tegundar verslunar felur ekki i sjer 
heimild til að reka annarskonar verslun. Þó má sá, er fengið hefir leyfi til 
stórsölu, einnig reka umboðsverslun.

Verslunarleyfi veitir einungis heimild til verslunar í ákveðnum kaup- 
stað, löggiltum verslunarstað eða i ákveðinni sveit, sbr. þó 1 1 . gr.

Veita má sama aðilja heimild til verslunar á fleiri stöðum en einum í 
senn, svo og leyfi til fleiri tegunda verslunar en einnar i senn. Stórsalar, um- 
boðssalar og lilboðasafnarar geta þó ekki fengið heimild til annarskonar versl- 
unar en einhverra eða allra hjer greindra þriggja verslunartegunda, nje heldur 
geta þeir, sem fengið hafa leyfi til annarskonar verslunar, fengið heimild til 
áðurnefndra þriggja tegunda.

10 . gr.
Leyfi til sveitaverslunar má eigi af hendi láta, nema sýslunefnd telji 

heppilegt, að verslun sje i þeirri sveit, enda telji hún umsækjanda hæfan til 
að reka þá verslun.

1 1 . gr.
Leyfi til lausaverslunar veitir lögreglustjóri þar sem leyfisbeiðandi er 

heimilfastur eða þar sem hann hygst að byrja verslun sina.
Leyfið veitir heimild til að versla hvar við land sem er, ef það hljóðar 

um>erslun á skipi, og til að versla hvar á landi sem er, ef það hljóðar um 
verslun i landi til næsta nýárs eftir dagsetning leyfis. Taka skal fram i leyfi, 
hvort það heimilar verslun á landi eða á skipi. Takmarka má og þær vörur, 
sem heimilt sje að selja.

II. KAFLI.

Um bankastarfsemi o. f l

1 2 . gr.
Atvinnumálaráðherra veitir leyfi til:
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1 . tíankastarfsemi. Lög um sparisjóði halda þó gildi sinu.
2. Vixlarastarfsemi og verðbrjefamiðlunar, skipamiðlaraatvinnu og vöru- 

miðlara.
3. Vátryggingarstarfsemi, þar á meðal söfnunar tryggingartilboða (agentur).
4. Veðlánaraatvinnu.

13. gr.
Eigi má veita neinum leyfi til atvinnu samkvæmt 12 . gr., nema liann 

sje þeim kostum búinn, sem í 3. gr., eða, ef fjelag er, sem í 4. gr. skilur. At- 
vinnumálaráðherra getur þó veitt stjórnanda eða fulltrúaráðsinanni banka und- 
anþágu frá búsetuskilyrði 3. og 4. gr. Ennfremur fer um skilyrði til rekstrar 
vátrj’ggingarstarfsemi að gildandi lögum. Þó skulu umboðsmenn vátryggingar- 
fjelaga hjer fullnægja skilyrðum 3. og 4. gr. laga þessara eftir þvi, sem við á.

14. gr.
Um atvinnugreinir þær, er í 12. gr. segir, fer eftir 1. gr. siðustu málsgr. 

með þeirri breytingu, að stefna skal ráðherra, 5. og 8. gr. laga þessara.
Atvinnumálaráðherra lætur halda skrá yfir leyfi með samkonar skipu- 

lagi sem í 6. gr. segir.
Úrskurði atvinnumálaráðherra um það, hvort aðili eigi rjett til að fá 

leyfi eða hvort hann hafi mist atvinnuheimildina samkvæmt þvi, má bera 
undir dómstóla með sama hætti sem í 7. gr. segir með málssókn á hend- 
ur ráðherra.

15. gr.
Heimild til bankastarfsemi felur í sjer heimild til víxlarastarfsemi og 

verðbrjefamiðlunar. Sama aðilja má veita leyfi til allra þeirra alvinnugreina, 
sem í 12. gr. 2. tölul. segir, svo og til söfnunar vátryggingartilboða. En ann- 
ars verður sama aðilja ekki veitt leyfi til að reka fleiri af atvinnugreinum 
samkvæmt 12 . gr. i senn.

Leyfi samkvæmt 12. gr. veita að eins heimild til atvinnurekstrar á 
ákveðnum stað, en leyfa má sama aðilja að reka atvinuu sína á fleirum stöð- 
um en einum, enda leysi hann leyfi fyrir hvern atvinnustað.

16. gr.
Eigi má veita neinum heimild til atvinnurekstrar samkvæmt 12 . gr. 2 . 

og 4. tölulið, nema hann hafi vottorð lögreglustjóra og tveggja kunnugra og 
valinkunnra manna um það, að þeim sje ekkert það kunnugt í fari aðilja, 
eða ef fjelag er og enginn fjelaga ber fulla ábyrgð fulltrúaráðsmanna þess, 
framkvæmdarstjóra eða annara fyrirsvarsmanna, er geri varhugavert að veita 
honum leyfið. Atvinnumálaráðherra dæmir um það, hvort vottorð er fullnægj- 
andi án þess að sá úrskurður verði borinn undir úrlausn dómstóla.
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III. KAFLI.

Um iðju.

17. gr.
Iðja merkir í lögum þessum allan iðnað annan en handiðn, hvaða 

orka eða efni, vjelar eða önnur tæki sem notuð eru og hvaða vörur eða efni 
sem framleidd eru. Eigi ná þó lög þessi til iðju að þvi leyti sem fvrirmæli 
laga um vatnsorkusjerleyfi láta um mælt.

18. gr.
Eigi má öðrum veita iðjuleyfi en þeim, sem fullnægja skilyrðum 3, og

4. gr. laga þessara eftir þvi sem við á. Ráðuneytinu er þó heimilt að veita 
undanþágu frá skilyrðum um heimilisfang stjórnenda íjelags eða fulltrúaráðs- 
manna og eign hlutafjársins (4. gr. 2. tölul.) ef sjerstakar ástæður eru 
fyrir hendi.

19. gr.
Lögreglustjóri veitir leyfi til iðju. Þó ákveður atvinnumálaráðherra um 

veiting iðjuleyfis ef:
1. Iðjan er líkleg til að baka einstökum mönnum, hjeraði eða ríkinu 

tjón eða óhagræði að ráði, þar á meðal aukin sveitarþyngsl.
2 . Víst er eða ástæða er til að ætla, að nota þurfi eða nota eigi að 

nokkru ráði útlent verkafólk til iðjurekstrarins.
3. Iðjan telst sjerstaklega hættuleg mönnum, sem hana stunda.
4. Iðjan er annars svo vaxin, að hættulegf er eða varhugavert að 

leyfa liana.

20. gr.
Hvarvetna þess er lögreglustjóri hefir veitt iðjuleyfi, og atvinnumála- 

ráðherra telur sig hafa átt að úrskurða málið, og getur hann þá ónýlt leyfi 
lögreglustjóra að öllu leyti eða leyft iðjurekstur gegn því að iðjuhöldur full- 
nægi skilyrðum, sem ráðherra setur að viðlögðum leyfismissi, alt áa þess að 
aðili eigi kröfu til bóta á hendur rikinu fyrir leyfismissi eða fyrir tap, er hon- 
um hl\rst af ákvörðunum ráðherra.

2 1 . gr-
Nú verður svo vaxin breyting á iðju eða svo löguð breyting er fyrir- 

huguð á henni, að málið hefði borið undir úrskurð ráðherra, ef svo hefði 
verið ástatt í öndverðu, og má iðjuhöldur þá ekki halda áfram iðjurekstri 
þeim eða gera breytingu, nema atvinnumálaráðherra leyfi. Fer um máiið sam- 
kvæmt 20. gr. svo sem við á.

22. gr.
Ef nauðsyn þykir, getur ráðherra sett þau skilvrði fvrir leyfi til iðju- 

rekstrar, að iðjuhöldur:
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1. Sjái verkamönnum sinum fyrir sæmilegum húsakynnum, hjúkrun i veik- 
indum, hæfilegu bókasafni og lesstofu.

2. Kosti aukna löggæslu, sem leiða kann af atvinnurekstri hans.
3. Kosti viðhaldsauka á vegum og öðrum almenningstækjum, sem atvinna 

haDs veldur.
4. Sjái um eða setji trygging fyrir umsjá allra útlendra verkamanna, sem 

verða í þjónustu hans, og þeirra, sem þeim verkamönnum er eða verður 
skylt að framfæra bjer á landi.

5. Að almenningi skuli heimil afnot vega, hatna og annara slíkra samgöngu- 
tækja, er iðjuhöldur kann að gera, að svo miklu leyti sem það má verða 
án verulegs baga fyrir iðjuhöld.

6. Þau önnur skilyrði, sem þörf þykir hverju sinni.

23. gr.
Akvæði 1. gr. siðustu málsgr. með þeirri breytingu, að stefna skal ráð- 

herra, 5„ 6., og 7. gr. að því leyti sem lögreglustjóri afhendir iðjuleyfl, 8. gr. 
og 14. gr. 3. málsgr. að því leyti sem ráðherra afhendir leyfi, gilda og um 
iðjurekstur.

Greina skal í iðjuleyfi, hverskonar iðjan er. Fara skal um iðjuleyfi 
eftir fyrirmælum 2. og 3. málsgr. 9. gr. eftir því sem við á.

IV. KAFLI.

Um námurekstur.

24. gr.
Atvinnumálaráðherra veitir leyfi til námurekstrar. Að öðru fer um 

hann samkvæmt III. kafla laga þessara svo sem við á og námulögum.

V. KAFLI.

IJm veitingar.

25. gr.
Til veitingasölu og gestahýsingar í kaupstöðum og löggiltum verslun- 

arstöðum þarf leyfis lögreglustjóra. Til veitinga i lögum þessum er þó ekki 
talin matsala til fyrirfram ákveðinna manna eða matsala út úr húsi veitinga- 
manns. Vera skal veitingamaður þeim kostum búinn sem i 3. og 4. gr. segir 
eftir því sem við á. Ef einstakur maður eða fullábyrgir íjelagar (4. gr. 1 . 
tölul.) eiga hlut að máli, getur lögreglustjóri þó veitt undanþágu frá fyrirmæl- 
um 3. og 4. tölul. 3. gr. Að öðru leyti fer eftir ákvæðum 1. gr. siðustu málsgr. 
og 5 .-9 .  gr. eftir því sem við á.

A lþ t .  1922. A. (34. lö g g j a fa r þ in g ) . 15
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VI. KAFLI.

Ákvœði um gjöld fyrir atvinnuleyfi.

26. gr.
1000 kr. skal gjalda fyrir leyfl til:

1. Stórsölu og umboðsverslunar.
2. Bankastarfsemi.

500 kr. skal gjalda fyrir leyfi til:
1. Iðju.
2 . Námurekstrar.

250 kr. skal gjalda fyrir leyfi til:
1. Smásölu almennt.
2. Atvinnu samkvæmt 12. gr. 2 . -4 .  tölul.
3. Lausaverslunar.
4. Tilboðasöfnunar.

100 kr. skal gjalda fyrir öll önnur leyfi, sem í lögum þessum getur.

27. gr.
Gjald fyrir atvinnuleyfi rennur í ríkissjóð og fylgir því lögtaksrjettur. 
Atvinnumálaráðherra er rjett að færa niður eða jafnvel gefa eftir með 

öllu gjald fyrir:
1 . Smásöluleyfi.
2. Lausaverslunarleyfi.
3. Sveitaverslunarleyfi.
4. Leyfi þau, er greiða skal 100 kr. fyrir, ef sjerstaklega stendur á, svo sem 

ef sjerstök þörf þykir á veitingastað eða gistihúsi, sönnuð er fátækt aðilja, 
en jafnframt nauðsyn hans á að koma upp atvinnunni sjer og sínum til 
framfæris o. s. frv.

VII. KAFLI.

Ákvœði um refsingar o. fl.

28. gr.
Það varðar sektum frá 100— 5000 kr., nema þyngri refsing liggi við að 

öðrum lögum, ef m aður:
1. Rekur, án þess að hafa fengið leyfi eða eftir að það er af honum 

tekið, einhverja þá atvinnu, sem leyfis þarf til lögum þessum samkvæmt.
2 . Byrjar atvinnu án þess að fullnægja settum skilyrðum eða hann 

fullnægir ekki skilyrðum fyrir að halda áfram byrjaðri atvinnu, sem þó er 
ekki niður lögð, enda hafi ekki almennur ómöguleiki tálmað.

29. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð. Auk sekta skal
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dæma sökunaut til að greiða i ríkissjóð gjald það fyrir leyfi, er honum bar 
að greiða, en hann hefir ekki goldið,

Með mál út af brotum samkvæmt 28. gr. skal fara sem með almenn 
lögreglumál.

30. gr.
Halda skulu þeir atvinnuheimild, sem leyfi hafa fengið samkvæmt 

gildandi reglum eða byrjað atvinnu, þar sem ekki þurfti leyfi, fyrir 15. febrú- 
ar 1922. En þeir, sem eftir þann tíma byrja atvinnu eða fá leyfi samkvæmt eldri 
lögum lil atvinnu, sem leyfis þarf tii samkvæmt þessum lögum, skulu hafa 
leyst leyfi innan 3 mánaða eftir að lög þessi koma til framkvæmdar.

31. gr.
Óskert skal atvinnuheimild þegna annara ríkja hjer á landi, að þvi 

leyti sem þeir kunna að eiga rýmri atvinnurjett hjer samkvæmt samningum 
en lög þessi greina.

32. gr.
Skylt er hverjum þeim, sem rekur einhverja þá atvinnu, er i lögum 

þessum getur, að veita lögreglustjóra og atvinnumálaráðherra allar upplýsing- 
ar um þau alriði, er varða skilyrði til að halda atvinnuheimild eða fullnægju 
settra skilyrða, svo og að veita aðgang að bókum atvinnunnar i sama skyni. 
En skylt er að leyna alla óviðkomandi menn þvi, er rannsóknarmaður kemst 
að um hagi aðilja fyrir rannsókn sina eða upplýsingar hins.

33. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1923.
Erá sama tíma eru úr lögum numin:
Tilsk. 17. nóv. 1786 10. gr., að svo miklu leyti sem hún er enn í gildi.
Opið brjef 29. okt. 1824.
Lög nr. 28, 7. nóv. 1879.
Lög nr. 28, 2. des. 1887.
Lög nr. 78, 22. nóv. 1907, 6. gr., svo og öll önnur lagafyrirmæli, sem 

brjóta bág við ákvæði þessara laga.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p  þ e t t a .

Alþingi 1919 samþykti 13. ágúst svolátandi ályktun:
»Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa og leggja 

fyrir næsta Alþingi frumvarp eða frumvörp um:
1. Heimild utanrikismanna til þess að ná landsvist bjer á landi, til þess að 

reka hjer hvers konar atvinnu, og um það, hve nær þeim verði úr landi 
vísað og hvaða ráðstafanir stjórnarvöld skuli gera i því skyni.
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2. Rjett fjelaga til að reka hjer atvinnu, og
3. Önnur þau ákvæði, er ástæða þykir til að setja um rjeltindi útlendra manna 

og skyldur«.
Með lögum nr. 10, 18. mai 1920, um eftirlit með útlendingum, er 1. lið- 

ur þingsályktunarinnar tæmdur, nema ummæli hans um rjett útlendinga til at- 
vinnu hjer á landi. Sá hluti 1. liðs og 2 . liður eru því eftir. Með frumvarpi þessu 
vill landsstjórnin verða við áskorun þingsins að þessu leyti.

Um 3. lið ályktunarinnar athugast, að trauðla mun sem stendur vera 
þörf á lagafyrirmælum um rjettindi útlendra manna og skyldur hjer framar en 
i gildandi lögum og frumvarpi þessu segir. Höfuðregla laga vorra er sú, að út- 
lendir menn njóta sömu rjettinda á landi hjer sem landsmenn sjálfir. Þeir njóta 
sömu mannhelgi, sömu eignhelgi, geta með sama hætti leitað aðstoðar dórastóla, 
geta stofnað hjúskap, taka arf o. s. frv. Þar sem þörf hefir þótt að gera upp 
á milli erlendra þegna eða erlendis búsettra manna og islenskra, eða hjer búsettra 
manna, þar hafa verið sett lög. Má þar til nefna 16., 29., 30. og 75. gr. stjórnar- 
skrár 1920 um embættisgengi, kosningarijett og kjörgengi til alþingis, lög nr. 63, 
69 og70, 28. nóv. 1919 um heimild erlendis búsettra manna til að eiga hjer rjett- 
indi yfir fasteignum og um heimild til að nota islenskan fána á skipum.

Flest lönd þykjast nú á límum þurfa að tryggja þegnum sfnum og þá 
einkum þeim, sem eru búsettir í landinu, gæði þess. En til þess verður að tak- 
marka atvinnufrelsi útlendra manna i landi hverju. Smáþjóð veröur þetta — að 
öðru jöfnu — meiri nauðsyn en stórþjóðunum, og nauðsynin getur orðið og mun 
venjulega verða því rikari sem landið geymir meiri auðæfi og hetir meiri frarn- 
faraskilyrði. En með þessu er ekki sagt, að bægja skuli frá landinu öllum útlend- 
um mönnum eða útlendu fje. Yms þarfleg fyrirtæki geta ef til vill því að eins 
komist á stofn, að útlendir menn gangist fyrir þeim og leggi Qe til þeirra. En nú 
á tímum eru oftast stofnuð fjelög í þessu skyni, og verður því líklega aðalatriðið 
að selja lög um atvinnuheimild erlendra fjelaga.

Fað mundi þó varla vera vel fallið, að gera alveg sjerstakt frumvarp um 
atvinnurjettindi útlendinga á landi hjer. Atvinnulöggjöf landsins er enn ófullkom- 
in, þvi að í lög vantar ýms fyrirmæli um atvinnurjett manna, sem ekki miðast 
eingöngu eða sjerstaklega við útlendinga. Er hjer einkum átt við skilyrði almenn 
til þess að reka ýmsa atvinnu, og hvaða atvinnu skuli reka leyfislaust og til 
hverrar skuli þurfa leyfi stjórnarvalda og með hvaða skilyrðum megi veita slík 
leyfi. Þó er hvorki nauðsynlegt nje vel fallið, að taka til athugunar alla atvinnu- 
löggjöf vora i rýmri merkingu að þessu leyti. í lögum eru nú mörg ákvæði um 
atvinnurjettindi, sem engin ástæða er til að hreyfa við. Má nefna lög um lækn-
ingaleyfi nr. 38, 11. júlí 1911, rjett til að flytja mál fyrir hæstarjetti, lög nr. 22,
6. okt. 1919, lyfsala, tilsk. 4. des. 1672, heimild til að vera útflutnings- 
stjóri, lög nr. 3, 14. janúar 1876, atvinnu við skipstjórn og vjelgæslu, lög 
nr. 42, og 43, 3. nóv. 1915, bifreiðaakstur, lög nr. 88, 14. nóv. 1917, um dóm- 
túlka og skjalaþýðendur, lög nr. 32, 2. nóv. 1914, auk ýmsra fyrirmæla laga 
um skilyrði til að gegna embætli eða sýslan annars. Er viðast svo, að til
þess að rækja starfa, sem i nefndum lögum segir, þarf sjerþekkingu i einhverja 
átt. Og er það ekki hlutverk almennrar atvinnulöggjafar að fást við þessa starfa. 
Ennfremur greinir í lögum um það, hverir megi fiska í islenskri landhelgi, sbr. 
lög nr. 35, 27. sept. 1901 og 6. gr. sarobandslaganna. Verða þau ákvæði að
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standa. Þar ætti illa við að setja búsetuskilyrði íslenskum þegnum, af því að 
danskir þegnar hafa flskiveiðarjett í landhelgi hjer án tillits lil búsetu.

Auk þessa eru margar atvinnugreinir svo vaxnar, að engin ástæða er til
að setja nokkrar skorður við rekstri þeirra, aðrar en þær, sem leiða kann af
takmarkaðri heimild útlendra manna til að koma til landsins eða dveljast í þvi. 
Svo er t. d. um margskonar handiðn, sveitabúskap, daglaunavinnu o. s. frv.

Efni þessa frumvarps verður því takmarkað við atvinnugreinir þær, sem 
kallaðar eru á Norðurlöndum »HorgerIig Næring«, verslun, iðnaður, vei l ÍDgar,  og 
auk þess verða ákvæði um ýmsar aðrar atvinnugreinir, sem vanta þykir alveg 
í lög landsins nú. Og verður nánar talað um einstök atriði i sambandi við hvern 
kafia og hverja grein frumvarpsins.

Um I. kafla.
Hjer segir um verslun. Er svo hagað, að sjerákvæðum um þessa atvinnu- 

grein er safnað saman í þenna kafla. Sumt, sem hjer er, á og viö aðra kafla frv. 
og er þá vísað til þess á sínum stöðum í frumvarpinu.

Um 1. og 2 . gr.
í gildandi lögum er að eins munur gerður á verslun alment annars vegar

og lausaverslun og sveitaverslun hins vegar, sjá Iög nr. 28, 7. nóv. 1879, 2. gr.
sbr. við 5. gr. og lög nr. 28, 2. des. 1887. Þar á móti er enginn munur gerður 
milli heildsölu og smásölu. Sama leyfi þarf til hvorstveggja o. s. frv. Ekki eru 
heldur til sjerstakar reglur um leyfi til þess að reka tilboðasöfnun (agentur), að 
undanteknum ákvæðum laga nr. 78, 22. nóv. 1907, um útlenda farandsala (»Handels- 
rejsende«). Er engin ástæða til að hagga neilt við þeim lögum að því leyti sem 
þau varða farandsala búsetta erlendis. það verður bjer eftir sem hingað til heim- 
ilt erlendum firmunr að senda hingað vörubjóða sina og þeir sæta að eins eftir- 
liti samkvæmt lögum um eftirlit með útlendingum, þar til þeir ætla að setja hjer 
upp fasta atvinnustöð.

Samkvæmt gildandi lögum þarf verzlunarleyfi (»borgarabrjef«) til þess að 
reka verslun alment og sjerstakt leyfi til að reka Iausaverslun, nema maður hafi 
áður fengið borgarabrjef, og sveitaverslunarleyfi til að reka þá atvinnu. Sömu reglu 
verður hjer haldið, með þeirri breytingu, að sama leyfi veitir ekki svo viðtækan 
rjett samkvæmt 9. gr. frv.

Það er sjálfsagt, að lyfjasala verður að hlíta öðruin reglum en verslun 
alment. Hinar undantekningarnar í 1 . gr. frá þvi að verslunarleyfi skuli þurfa, 
eru væntanlega sjálfsagðar.

Siðasta málsgrein 1 . gr. er nýmæli til þess að firra menn rjettaróvissu.

Um 3. og 4. gr.
Það þykir rjett að  taka það skýrt fram, að  veita megi giftuin konum 

verslunarleyfi, og gildir sú heimild jafnt, hvort sem kona er samvistum við mann 
sinn eða ekki. Mun þetta ekki hafa þótt alveg vafalaust áður, þótt giftar konur 
muni þó hafa fengið borgarabrjef.

Þótt ekki verði hægt að dæma verslunarheimild af mönnum fyrir brot á 
þessum lögum, eru ákvæði I gildandi lögum, sem standa þótt frv. þelta verði lög
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og heimila að svifta mann með dómi verslunarrjetti fyrir brot á toilögum o. fl., 
sjá lög nr. 42, 2 . nóv. 1914, 1 . gr. Þess vegna er sleginn varnagli um það, ef 
maður hefir fyrirgert verslunarrjetti sínum samkvæmt dómi. Þar fyrir þarf hann 
ekki að hafa framið verk, sem svívirðilegt er í almenningsáliti. Og þvi þyrfti 3. 
tölui. 3. gr. ekki að taka til þessa atriðis.

Skilyrðið um heimilisfang á íslandi er nýtt að því leyti sem það var lal- 
ið leiða af »jafnrjetti þegnanna« fyrir 1. des. 1918, að allir þegnar Danakonungs 
heföi hjer rjett til atvinnu án þess að heimilisfang þeirra kæmi til greina. Og eft- 
ir 6. gr. sambandslaganna hafa danskir þegnar einnig rjett til atvinnurekstrar 
hjer án tillits lil búsetu meðan islenskir þegnar hafa það. Hins vegar er ekkert 
því til fvrirstöðu í sambandslögunum, að búseta í landinu sje gerð að skilyrði 
fyrir hverskonar atvinnurekstri, nema ekki mætti gera Dönum það skilyrði til 
fiskiveiða í íslenskri landhelgi, vegna ákveðinna fyrirmæla þar um í 6. gr. sbl. 
Það virðist mjög sanngjarnt að búseta í landinu sje yfirleilt gerð að skilyrði fyrir 
atvinnurekslri. Atvinnurekandi á að lifa með þjóðinni og starfa, en ekki skoða 
hana einvörðungu sem verkfæri eða grip til að græða á, eins og hælt er við að 
verði um annara þjóða menn, sem að eins koma í svip til þess lands, þar sem 
atvinna þeirra kann að vera rekin.

Skilyrðið um fjárræði aðilja virðist vera sjálfsagt. Skilyrðið um óflekkað 
mannorð er að nokkru nýtt. Samkvæmt o. br. 29. okt. 1824 mátti ekki veita 
þeim borgarabrjef, sem dæmdir voru til hegningarvinnu, og því lögð áhersla á 
refsinguna, en ekki verknaðinn, sem sjálfsagt virðist. Hins vegar getur verið hart 
að svifta mann leyfinu með öllu, og þess vegna er veitt heimild til að leyfa hon- 
um verslunarrekstur að tveim árunr liðnum. Og ef maður hefir fengið uppreist 
æru, er einsætt, að hann á að fá leyfi eftir sömu reglum sem menn, er aldrei 
hafa orðið brollegir.

Skilyrðið um búsforræði merkir það, að manni verði ekki veitt verslun- 
arleyfi, meðan stendur á gjaldþrotaskiftum í búi hans. Er það samsvarandi skiln- 
ingur og tiðkast hefir á samsvarandi fyrirmælum laga um kosningar til Alþingis.

Ef fleiri eru fullábyrgir fjelagar, verður hver að fylla þau skilyrði, sem 
um einstakan mann eru sett. Ef sumir eru fullábyrgir, en aðrir ekki (kommandit- 
fjelag), verða engin sjerstök skilyrði sett um þá óábyrgu. Um þá verða varla 
fremur sett nein skilyrði en um þann, sem t. d. lánaði manni fje til atvinnu- 
rekstrar.

Ef fjelag er, þar sem enginn er fullábyrgur fjelagi, eða stofnun, stoða 
ekki fyrirmælin um einslaka menn. Verður þá annaðhvort að setja skilyrði um 
heimilisfang fjelagsins og stjórnenda þess eða um eigendur fjárins (hlutafjárins) 
eða hvorttveggja. Hið síðastnefnda er kosið hjer, þvi að það virðist skapa mesta 
tryggingu fyrir þvi, að starfsemi fjelagsins fari ekki i bága við hagsmuni lands- 
ins, svo framarlega sem nokkur trygging er yfir höfuð fólgin í búsetufyrirmælum 
í atvinnulögum. Af ákvæöum í 4. gr. 2. tölul. leiðir það, að erlend fjelög, t. d. 
hlutafjelög, verða að eiga hjer heimilisfang til að geta að lögum haft hjer fasta 
verslun eða Iausaverslun. Sbr. hjer við 13., 18., 24. og 25. gr.

Um 5. jgr.
Hún er til fyllingar 3. og 4. gr. Mundu ákvæði þeirra einatt verða þýð- 

ingarlitil, ef ekki væri fyrirmæli 5. gr. Hins vegar er varla ástæða til að láta
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missi allra skilyrðanna samkvæuit 4. gr. varða missi rjettindanna. Og einnig 
mundi hart að láta breytingar á ástandinu skilyrðislaust og þegar i stað leiða af 
sjer rjettarmissinn, því er veittur frestur til að koma máli í löglegt horf eftir að 
breyting hefir orðið, sem valda mundi missi rjettarins.

Um 6. gr.
: 1 . málsgr. er samkvæm gildandi lögum, sjá 2. gr. laga nr. 28,1879.
| 2. málsgr. er nýmæli, er miðar til þess að jafnan sje auðvelt að afla sjer
j  vitneskju um öll verslunarleyfi. Firmaskrá eða hlutafjelaga segir ekkert um suma
j  þá menn, er verslunarleyfi fá, svo að hentugt getur verið að geta fengið vitneskju
j  um þá á öðrum stað. Sbr. og 14. gr. gr. 2. málsgr. og 23.-25. gr. frv.

j Um 7. gr.
í lögum um verslun er nú ekkert slíkt ákvæði, þó að liklega væri talið 

rjett að leita úrlausnar dómstóla um heimild manns til að fá verslunarleyfi eða 
; hvort hann hefði mist það, enda er um önnur mál, en þessum skyld, ákvæði,
j  er heimila mönnum úrlausn dómstóla um rjett sinn, t. d. lög um skipstjórn nr.

42, 3. nóv. 1915, 15. gr., lög um vjelgæslu nr. 43, s. d., 14. gr. o. m. fl. Virðist 
j  einsælt, að láta sama gilda um rjettindi þau, sem í þessu frumvarpi greinir. Til

skýringar og til að fyrirbyggja eftir föngum rjettaróvissu eru fyrirmælin um varn- 
arþing, hverjum stefna skuli og hve nær mál þurfi að höfða.

Um 8. gr.
Mun samkvæmt gildandi rjetti. Vegna fyrirmæla 10. gr. frv. getur ekkja 

ekki rekið sveitaverslun með leyfisbrjefi manns síns, enda gat hún það ekki 
j  heldur eftir 5. gr. laga nr. 28 7. nóv. 1879 (Dómas. Landsyfirrjettar IV.
i bindi bls. 138).

Um 9. gr.
Gftir gildandi lögum veitir verslunarleyfi heimild ekki einungis til smá- 

verslunar almennrar, heldur og til heildsölu, umboðsverslunar, tilboðasöfnunar og 
lausaverslunar. Til sveitaverslunar þarf að eins sjerstakt leyfi. Á þessu verður all- 
mikil breyting ef 9. gr. frv. verður að lögum. Það virðist ekki rjett, að alment 

j verslunarleyfi veiti rjett til heildsölu nje heildsöluleyfi til smásölu. Far á móti
virðist heildsala og umboðsverslun svo skyldar verslunartegundir, að ekki sje 
ástæða til að meina sama manni að reka þessar alvinnugreinir. Ekki virðist held- 
ur ástæða til að halda því í lögum, að alment verslunarleyfi veiti heimild til 
lausakaupmensku. Leyfið er eftir gildandi lögum staðbundið, með þessari undan- 
tekningu, og að ýta undir lausaverslun nú á dögum mun vera allsóþarft.

Loks skal þess geta, að veita má eftir frv. sama manni heimild til sömu 
verslunartegundar í fleirum verslunarstöðum, t. d. til smásölu í Reykjavik og 
Hafnarfirði eða heildsölu á sömu stöðum, en ekki til smásölu á öðrum stöðum, 
en heiidsölu á hinum.

Um 10. gr.
Sama efnis sem 5. gr. laga nr. 28, 7. nóv. 1879. Skilyrðinu um að aðili 

j  skuli vera »búandi« er þó ekki haldið. Sýnist ekki ástæða að lögbinda heimild-



120 Þingskjal 4

ina við það, enda hefir sýslunefnd alt af í valdi sínu að afstýra því, að nokkur 
óhæfur fái leyfið.

IJm 1 1 . gr.
Lausaverslunarleyfi verða tvennskonar: Til verslunar af skipi og til versl- 

unar á landi. Leyfi til annars felur ekki í sjer heimild til hins. Hingað til hefir 
það tiðkast, þrátt fyrir ýms bönn í lögum, að menn hafa farið sveit úr sveit og 
selt ýmsan varning (»landprang«, »varningsmenn« o. s. frv.) án þess að hafa 
nokkurt verslunarleyfi, enda hefir víst ekki verið tilætlun löggjafans, að slíkt leyfi 
yrði veitt. Eftir frv. þyrfti leyfi til þesskonar lausaverslunar, eíns og annarar 
lausaverslunar, sem leyfi þarf til eftir gildandi lögum. Eins og verslunarhögum 
landsins er nú komið, er varla ástæða til að ýta undir lausaverslun, enda mun 
nú vera orðið litið um hana.

Um II. kafla.
Hjer er safnað ákvæðum um ýmsa starfsemi, sem hefir það saraeigið, að 

hún er sjerstaklega fjármálaeðlis, og fátt eitt er um mælt i landslögum, nema vá- 
tryggingarstarfsemi. Bankastarfsemi hefir hingað til að eins verið rekin hjer sam- 
kvæmt sjerstökum lögum (Landsbankinn og veðdeild hans lög nr. 14, 18. sept. 
1885 o. fl., íslandsbanki lög nr. 66, 10. nóv. 1905, Söfnunarsjóðurinn lög nr. 10,
2. febr. 1888, sparisjóðir áður tilsk. 5. jan. 1874, nú lög nr. 44, 3. nóv. 1915). 
Þetta frumvarp varðar auðvitað engar þessar stofnanir. Ef maður vill nú annars 
setja hjer upp banka, þá mun hann ekkert leyfi þurfa til þess, nema hann óski
einhverra ívilnana eða hlunninda, svo sem skattfrelsis, stimpilfrelsis, sparisjóðs-
hlunninda o. s. frv. Og þess vegna verða nú ekki heldur sett nein skilyrði um 
hæfileika þess manns, sem bankastarfsemi ræki hjer. það virðist þó full ástæða 
til þess að gera ekki minni kröfur til manna, sem fara með þau störf, sem hjer 
greinir, en til kaupmanna alment. Og eru því gerðar uppástungur þær, sem þessi 
kafli frv. greinir.

Um 12. og 13. gr.
Eigi hefir þótt rjett að gera tilraun til að skilgreina þau hugtök, sem bjer

greinir. Er hætt við, að þesskonar skilgreiningar verði annaðhvort of þröngar eða 
of viðar. Venjan og rjettarmeðvitund manna verður að ákveða, hvað leggja skuli 
i hvert slikra hugtaka. Enda veita lög nokkura leiðbeiningu um sumt, sbr. t. d. 
lög nr. 14, 18. sept. 1885, 6. gr. og augl. nr. 48, 25. nóv. 1905, 13. gr.

Frumvarpið gerir ekki aðrar breytingar á lögum um vátryggingarstarf-
semi en þá, að alt af þarf sjerstakt leyfi til hennar, svo og til tilboðasöfnunar, 
og að umboðsmaður erlendra fjelaga (sbr. 2. gr. laga nr. 62, 22. okt. 1913) og
lilboðasafnari skulu fullnægja skilyrðum 3. og 4. gr. frv. Um tilboðasafnara og
umboðsmenn, ef fjelag er umboðsmaður, skiftir þessi breyting máli, en um ein- 
slaka menn, sem eru umboðsmenn samkvæmt 2. gr. laga 1913 varla, því að þeir 
munu í framkvæmdinni jafnan fylla sömu skilyrði sem sett eru í 3. og 4. gr.

Veðlánarar (»Pantelaanere«) eru hjer enn óþektir að kalla. Sú atvinna 
hefir ekki verið rekin hjer opinberlega. En rjett mun vera að leyfa hana og þá 
gegn endurgjaldi sem aðra arðbæra atvinnu. Jafnframt þvrfti að setja nýjar
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teglur um okur og fjársvik, en slíkar reglur eiga ekki heima í almennum 
atvinnulðgum.

Undanþáguheimildin í 13. gr. um banka virðist heppileg af því, að ella 
kynDÍ stundum að vera ómögulegt að afla útlends fjár til banka, en annars veg- 
ar er ákvæðið væntanlega alveg hættulaust, ef öðrum skil^TÖum laganna er full- 
nægt og varúð er höfð um undanþáguveitingar.

Um 14. gr.
Virðist ekki þurfa skýringar, Má og vísa til athugasemda við 1. og 2. gr. 

og 5 , 6. og 8. gr.

Um 15. gr.
Það virðist eðlilegt, að leyfi til bankastarfsemi feli einnig í sjer heimild 

til víxilmiðlunar og verðbrjefa. Einnig þykir rjett, að sami maður hafi heimild til 
eða geti feDgið heimild til allra þeirra starfa, sem gelur i 2 . tölul., svo og söfn- 
un vátryggingartilboða.

Um 16. gr.
Allur þær atvinnugreinir, sem í 2. og 4. tölul. 12. gr. getur, erujafnframt 

einskonar trúnaðarstöður, og er þvi mikið undir því komið, að í þær veljist 
rjettsýnir menn og ráðvandir. Til þess að tryggja það eru fj'rirmæli þessarar 
greinar. Vitanlega er aldrei hægt að tryggja slfkt til hlítar, en ætla má þó, að 
fyrirmæli þessarar greinar muni heldur verða til þess að bægja allskostar óhæfum 
mönnum frá þessum atvinnugreinum.

Um III. kafla.
Um iðnað er að vonum fyrirmælafátt i íslenskum lögum. Hjer hafa 

lengstum svo að segja að eins verið stundaðar ýmiskonar handiðnir (smiðar, 
klæðskurður, bókband o. s. frv.). Er ællasl til, að allar þær iðnir, sem hand- 
iðnir mega kallast, verði reknar leyfislaust hjer eftir sem hingað til, sbr. tilsk. 17. 
nóv. 1786 10., 12. og 13. gr. Um alla iðju, eins og það hugtak er skilgreint bæði 
í þessu frumvarpi og frumvarpi stjórnarinnar til vatnalaga, er ætlast til að annað 
gildi, að þar þurfi leyfi. Hvenær sem menn skilur á við ríkisvaldið um það, 
hvort einhver starfsemi sje iðja eða handiðn, má leita úrlausnar dómstóla sam- 
kvæmt 23. gr. sbr. 1 . gr. siðustu málsgr. og þurfa menn þvi ekkert að eiga á 
hættu um það, að byrja starfsemi leyfislaust, sem leyfis kynni að þurfa til 
að lögum.

Leyfis er krafist til þess að unt sje að hafa eftirlit með því, að menn 
setji ekki upp atvinnu, sem ef til vill er stórhættuleg hagsmunum landsins. Sjaldn- 
ast mun vera um slikt að vjela. Flestar þær iðjugreinar, sem settar verða í fram- 
kvæmd á landi hjer, munu verða hættulausar og ástæða til að styðja þær frem- 
ur en stóðva. Mörg þau fyrirtæki, sem mönnum mun helst standa stuggur af, 
munu að vísu hníga undir löggjöf um vatnsorkusjerleyfi, þegar hún er komin. 
En bæði er það, að ekki er ráðið enn, hvenær sjerleyfislögum verður á komið, 
og að sjerleyfislög ná alls ekki til allskonar iðju. Þau taka að eins til iðju, ef 
vatnsorka er notuð til hennar og rnforka. Því taka sjerleyfislög ekki til iðju, sem

Alpt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 16
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rekin er með raforku framleiddri með kolum, steinoííu, bensini ó. s. frv. Enn- 
fremur taka sjerleyfislög ekki til iðju, ef vatnsorkan, sem heimilt er að nota til 
iðjunnar, er undir ákveðinni hestaflatölu, t. d. 500, 1000 o. s. frv. Það þarf þvi 
iðjulög utan sjerleyfislaga, og við iðju, sem sjerleyfislög ná ekki til, geta sömu 
annmarkar eða líkir loðað sem við (stór)iðju sjerleyfislaganna, og þarf líka þess 
vegna lög um iðju alment við hlið sjerleyfislaga. Gilda þá hvor lögin á sínu sviði.

Um 17. og 18. gr,
Skilgreining hugtaksins iðja er hjer hin sama sem í frumvarpi stjórnar- 

innar tit vatnalaga, en þangað er skilgreiningin tekin úr frumvarpi meiri hluta 
fossanefndar. Annars vísast til athugasemda við þenna kafla og við 3. og 4. gr. 
frv. Undanþáguheimildin í 18. gr. er selt af sömu ástæðum sem í aths. viö
13. gr. segir.

Um 19.—21. gr.
Það verður væntanlega tíðasl, að lögreglustjóri veiti iðjleyfi, því að oft- 

ast verður enga hættu af þvi að óttast. Það mun mega gera ráð fyrir því, að 
annmarkar þeir, sem 1.—4. tölul. 19. gr. getur, verði ótíðir, og að l«greglustjóra 
verði því rjett að veita leyfi. Hins vegar gera ákvæði 20. gr. það að verkum, að 
menn munu jafnan leita til atvinnumálaráðherra, þegar orka kann tvímæfis um 
heimild lögreglustjóra til þess að veita leyfi. Mun því ekki þurfa að gera ráð 
fyrir því, að ráðherra þurfti oft að nota heimildina til að ónýta leyfi lögreglu- 
stjóra. Enda mun oftast nægja, að leyfishafi framkvæmi einhverjar öryggisat- 
hafnir að boði ráðherra. Það virðist einsætt, að leyfi ráðherra þurfi ril þess að 
halda áfram iðju, sem lögreglustjóra var rjett að leyfa í öndverðu, ef atvik breyt- 
ast svo að leyfi ráðherra hefði þurft í upphafi, ef þá hefði verið svo ástatt. Ef 
það væri ekki, þá yrði krafan um ráðherraleyfi til iðjunnar oft þýðingarlítil og; 
stundum alger markleysa. Ráðherra getur, ef slíkar breytingar verða, bannað iðj-- 
una, eins og bann hefði getað neitað um leyfi til hennar í upphafi, eða leyft hana; 
með skilyrðum, sem væntanlega mun verða tíðara.

Um 22. gr.
Svipuð ákvæði eru víða sett í lög um vatnsorkusjerleyfi. En eins og segir 

í aths. við þenna kafla, getur verið likt ástatt um iðju, sem sjerleyfislög taka 
ekki til. Og því eru fyrirmæli þessarar greinar tekin í frumvarpið. Annað mál er 
það, að varla verður oft jafnbrýn þörf á að beita ákvæðum greinarinnar um iðju, 
sem sjerleyfislög ná ekki til, sem um sjerleyfislagaiðju. Samt sem áður þykir 
vissast að hafa heimild ráðherra svo rúma, að hann geti að lögum sett hverjar 
þær skorður við tjóni eða óhagræði af iðju, sem nauðsynlegar eða heppilegar 
kynni að þykja hverju sinni. Má gera ráð fyrir því, að engin stjórn fari lengra í 
þessu efni en nauðsyn ber til, því að ekki er til þess ætlast, að varúðar-fyrirmæli 
þessi verði uotuð til að hefta að þarflitlu nytjafyrirtæki.

Um 23. gr.
Tilvísunin til 9. gr. 2. og 3. málsgr. merkir það, að iðjuleyfi sje stað- 

bundið, eins og verslunarleyfi, að sami aðili geti fengið leyfi til iðjurekstrar á'
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ileirum stöðum en einum í senn og til fleiri en einnar iðjutegundar í senn, Að 
öðru leyti virðist ekki þurfa að skýra þessa grein.

Um IV. kafla.
Um námur eru tiltölulega merkileg fyrirmæli í lögum vorum. Námulög 

nr. 50, 30. júlí 1909, segja fyrir um málmleit og málmleitarleyfí, málmgraftar- 
leyfi og útmælingu námuteiga, vatnsnot í þarfir náma o. fl., rekstur náma, þau 
ákvæði, sem framkvæmdirnar sjálfar varða, og niðurlagning námu. Gngin skil- 
yrði eru þar gerð um námueigendur eða námurekendur, um búsetu þeirra, þjóð- 
erni nje fjáreign. Þar á móti eru skilyrði um búsetu námueiganda og námuleigj- 
anda i lögum nr. 63, 28. nóv. 1919, 1. gr., og er búseta á íslandi sett þar að skil- 
yrði fyrir eign og leigu námurjettinda, þó svo að ráðberra getur þegið námur 
undan ákvæðum laganna. Ef frv. þetta verður að lögum, þá verða bæði breyting- 
ar á námuákvæðum gildandi laga og viðbætur koma við þau. Helsta breytingin 
er fólgin í ákvæðinu um fjelagseignina, en frá því skilyrði má veita undanþágu, 
eins og búsetuskilyrðinu, sbr. 24. gr. sbr. við 18. gr. Viðbætur við gildandi lög 
eru helstar þær, að leyfi þarf sem til iðju og effir sömu reglum, svo og að ráð- 
herra hefir sama vald til að setja varúðarskilyrði um námurekstur sem um iðju 
og að banna hann, ef nauðsyn er til o. s. frv. Sbr. 19.—22. gr. Og má vísa til 
aths. við þær greinir og yfirleitt III. kafia, að þvi viðbættu, að alveg sömu ástæð- 
ur geta verið fyrir hendi um námurekstur að þessu leyti sem iðju, og síst minni, 
t. d. hættusemi starfseminnar, innflutningur útlends verkafólks, aukin löggæsla
o. s. frv,

Um V. kafla.
Eftir tilsk. 17. nóv. 1786, 10. gr. þurfti leyfi amtmanns til þess að halda 

veitingahús i kaupstöðum. Þeirri reglu er og fylgt bjer, að leyfi skuli þurfa til 
þess að halda veitingahús og gistihús i kaupstöðum og kauptúnum. Utan þeirra, 
i sveitum, hefir ekki þurft leyfi í þessu skyni, og þykir ekki ástæða til að breyta 
þeirri reglu, þeir sem einungis selja mat (kost) til fyrirfram ákveðinna manna 
(»kostgangara«, matur seldur við »sluttet Bord«, eins og það er kallað á dönsku) 
eða út úr húsi, þurfa ekki leyfi eftir frv. fremur en nú. Vera má, að sumstaðar 
sje erfitt að fá nokkurn til þess að halda gistihús, og þykir því rjett að heimila 
lögreglustjóra að slá af kröfum þeim, sem alment eru settar í frv. um veitingamenn,

Um VI. kafla.
Það er algert álitamál, hvaða gjald skuli heimta fyrir leyfi til þeirra at- 

vinnugreina, sem í lögum þessum segir. Gjald það. sem uú er greitt fyrir verslun- 
arleyfi, er og hefir lengi verið óhæfilega lágt, sjerstaklega af því að heildsölu er 
einnig hægt að reka og umboðsverslun eftir verslunarleyfi. Hjer er gjaldið yfir- 
leitt hækkað og þó einkum fyrir leyfi til þeirrar atvinnu, sem reynslu samkvæmt 
hefir orðið gróðamikil. Hins vegar getur svo staðið á, að hart sje að heimta fult 
gjald eða jafnvel nokkurt gjald, svo sem ef ekkja með mörg börn setur upp 
smáverslun eða kaffthús til þess að afla börnum sinum framfæris. Sama er um
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gistihús í sumum kauptúnum. t’eirra er ef til \ili brýn þörf, en erfitt er að fá 
nokkurn til þess að setja þar upp veitingahús og gistihús, af þvi að óarðvænlegt
hefir reynst eða líklegt þykir, að svo verði.

Um VII. kafla.
Hjer er safnað ýmsum ákvæðum um refsingar og ýmsum öðrum fyrir- 

mælum. Skal vísað til athugasemda við hverja grein eða greinar.

Um 28. og 29. gr.
Eftir gildandi lögura eru lagðar sektir við ef verslunarlöggjöfin er brotin,

sjá lög nr. 28, 7. nóv. 1879, 6. gr. Hjer eru lagðar sektir við, en ákvæðinu um 
það, að maður skuli hafa fyrirgert samkvæmt dómi verslunarheimild sinni, ef 
brotið nemur þyngri hegningu að lögum, en sektum er hjer slept. Eftir þessu 
frumvarpi er óflekkað mannorð skilyrði fyrir atvinnuleyfi, og missir aðili því 
rjettinn eo ipso, ef hann vinnur verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti og 
er dæmdur sekur um það. Annars þykir ekki ástæða til að láta mann hafa fyrir- 
gert atvinnuheimild, þólt hann hafi brotið lögin, nema sjerstök heimild sje til 
þess i öðrum lögum, eins og t. d. í lögum nr. 42, 2. nóv. 1914, 1. gr.

Um 30. gr.
Það virðist sanngjarnt, að þeir, sem byrjað hafa atvinnu samkvæmt gild- 

andi lögum, haldi rjetti sinum, enda þótt löggjöfin breytist. Einungis virðist at- 
hugamál, hvort ekki skuli gera undantekningu um þá, er hafa fengið leyfi eða 
byrjað atvinnu að eins skömmum tíma áður en lögin koma til framkvæmdar, 
oft sýnilega í því einu skyni, að losna undan nýju lögunum. t*að virðist rjett að 
fyrirbyggja slíkt eftir föngum. Hjer er því stungið upp á því, að leyfi fengið eða 
atvinna byrjuð fyrir 15. febr. 1922 skuli ekki leysa neinn undan að fá leyfi eftir 
lögum þessum, ef hann vill halda atvinnunni áfram. 15. febr. 1922 er valinn með 
það fyrir augum, að þá muni ahnenningi vera orðið kunnugt um frumvarp þetta 
og gæti menn því farið að reyna að komast undan fyrirmælum þess.

Um 31. gr.
Samningar við önnur ríki heimila stundum þegnum hvors jafnrjetti við 

þegna hins í hvoru ríkinu um sig. Þar sem þegnar annars rikis kynni að hafa 
jafnrjetli til atvinnu hjer við íslenska þegna, eins og t. d. danskir þegnar eftir 6. 
gr. 1 . málsgr. sambandslaganna, þar er ekki gengið á rjett þeirra með búsetu- 
skilyrðinu nje öðrum ákvæðum laga þessara. En ef vera skyldi, að þegnum ann- 
ars ríkis væri I einhverjum samningi heimilaður einhver rjettur hjer til einhverr- 
ar atvinnu, sem lög þessi taka lil, enda þólt þeir væri hjer ekki búseltir, sbr. 
sem dæmi 6 . gr. 3. málsgr. sambl. þá mundu þeir eiga rýmri rjett hjer en þessi 
lög standa til. Pá væri skylt að veita þeim leyfi til atvinnu þótt þeir væri ekki 
búsettir bjer, og kæmi þá fyrirvari þessarar greinar að haldi.

Um 32. gr.
Það við virðist sjálfsagt, að embættismönnum þeim, sem eiga að sjá um 

að atvinnulögum sje fylgl og sett skilyrði sje haldin, sje veitt heimild til að krefj-
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ast aðgangs að þeim skilrÍKjum, sem veita fræðslu um þau mál, og að heimta 
upplýsingar af aðilja um þau. Hilt er auðvitað jafneinsætt, að halda skuli leyndu 
fyrir óviðkomandi mónnum, því er embættismaður hefir fyrir rannsóku sína 
komist að um hagi aðilja.

Um 33. gr.

Athygli skal hjer vakin á þvi, að opið brjef 7. april 1841 stendur ekki 
meðal þeirra lagaboða, sem ætlast er til að falli úr gildi með lögum þessum og 
eru sjerstaklega til nefod. Ekki fellur þetta opna brjef heldur úr gildi af því, að 
það brjóti bág við nokkurt ákvæði laga þessara. Það er tæplega ástæða til þess 
að afnema þetta opna brjef enn þá. Og þvi er það ekki tekið með hinum laga- 
boðunum i þessari grein.

5. Frnmvarp

til laga um fræðslu barna.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

I.

Um frœðsluskyldu.

1 . gr.
Fræðslu barna til fullnaðs 10 ára aldurs skulu heimilin annast sjálf 

og kosta, nema þar sem öðruvisi er ákveðið með skólareglugerð (sbr. 10 . gr.). 
Skal hvert barn 10 ára að aldri geta lesið liðugt og skrifað nokkurn veginn, 
ef það er til þess hæft. Komist skólanefnd við próf eða á annan hátt að raun 
um, að börn á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi fræðslu i þessum 
greinum, annað hvort fyrir hirðuleysi eða mótþróa husbænda, ber henni að 
gera ráðstöfun til, að börnin lái nauðsynlega tilsögn á heimili sinu eða utan 
þess. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, eru aðstandendur barnsins skyldir að 
greiða, en greiða má hann fyrirfram úr sveitarsjóði. Kostnaðinn má taka lögtaki.

2 . gr.
Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á:

1 . að geta lesið móðurmálið, latneskt letur og gotneskt, skýrt og áheyrilega
og geta sagt munnlega frá því, er það les. það skal og geta gert skriflega
grein fyrir efni, sem það þekkir vel, nokkurnveginn rilvillulaust og mál- 
lýtalaust; kunna skal það utanbókar nokkur islensk kvæði, helst ættjarð- 
arljóð og söngljóð og geta skýrt rjett frá efni þeirra með sinum eigin orðum.

2 . að geta skrifað liðugt læsilega og hreinlega rithönd;
3. að hafa lesið með leiðsögn og skýringu valda kafla úr bibliunni, sem

svarar 300 bls. i 8 bl. broti, sjerstaklega um lif og kenningu Krists, og 
skal lögð áhersla á, að þau hugfesti sjer einkum orð hans og hafi þau 
rjett eftir;
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4. Að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og brotum, 
almennum brotum og tugabrotum, og geta notað þær til þess að leysa úr 
auðveldum dæmum, sem koma fyrir i daglegu lifi, meðal annars til þess 
að reikna flatarmál og rúmmál einfaldra hluta; það skal og vera leikið í 
því að reikna með lágum tölum i huganum;

5. að vita nokkuð um merkustu menn þjóðarinnar að fornu og nýju og þau 
timabil, er þeir lifðu á;

6 . að vera leikinn i að nota landabrjef, hafa athugað átthagana vandlega og 
fengið sem Ijósasta þekkingu á náttúru íslands og högum þjóðar vorrar; 
það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi helstu landa i Evrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á hnettinum og hafa fengið nokkra fræðslu um 
eðlishætti jarðar og stöðu hennar i sólkerfi voru;

7. að hafa vanist á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar, sem það 
hefir fvrir augum, svo að það geti lýst þeim; það skal og vita nokkuð 
um líffæri og lífstörf mannslikamans, dýra og jurta og um helstu atriðin, 
er að hollustuháttum lúta;

8 . að kunna nokkur einföld sönglög, einkum sálmalög og lög við íslensk 
ættjarðarljóð;

9. að geta gert einfaldar dráttmyndir af hlutum, sem það hefir fyrir sjer eða 
hugsar sjer;

10. að hafa lært almenn þjónustubrögð, svo sem að hirða skó, festa hnapp, 
staga sokk, sauma bót á fat, þvo úr flík.

3. gr.
Auk þeirrar fræðslu, sem önnur grein ræðir um, skulu þau börn, 10— 

14 ára að aldri, er sótt geta fasta heimangönguskóla, öðlast þá frekari fræðslu, 
sem fyrirskipuð kann að verða með reglúgerðum skólanna.

II.

Um skólahjeruð.

4. gr.
Hver kaupstaður og hver hreppur landsins er skólahjerað út af fyrir 

sig nema önnur skipun sje á gjör.
Tveir eða fleiri hreppar geta með samþykki yfirstjórnar fræðslumála 

gengið saman i eitt skólahjerað, ef tillaga um það er samþykt, fyrst af hrepps- 
nefndum þeim, er hlut eiga að máli, en þar næst i hverjum hreppi á fundi, 
er löglega hafa verið boðaðir til þeir hreppsbúar, er atkvæðisrjett eiga i 
sveitamálum.

Skólanefnd hefir á hendi stjórn fræðsluraála i skólahjeraði hverju 
undir umsjón yfirstjórnar fræðsiumála.
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III.

Um skólahald.

5. gr.
í kaupstöðum, kauptúnum, sjóþorpum óg þjettbýlum sveitum þar sem 

eru eða settir verða á stofn fastir heimangönguskólar og reglugerð þeirra og 
hollustuhætlir eru samþykt af yflrstjórn fræðslumála, skulu öll börn, 10—14 
ára að aldri, þau er skóla geta sótt að heiman, njóta þar kenslu hinn lög- 
skipaða námstima, nema skólanefnd veiti undanþágu.

Árlegur námstími skal vera að minsta kosti 24 kensluvikur. Þó getur 
yflrstjórn fræðslumála veitt leyfl til að stytta þennan námstima um fjórar 
vikur, sje það gert til þess, að nota skólann til kenslu barna 7—10 ára að 
aldri að minsta kosti 8 kensluvikur haust eða vor samkvæmt reglugerð, er 
yflrstjórnin samþykkir.

Nú geta ekki öll skólaskyld börn i hjeraðinu gengið að heiman til 
skólans, og skal þá annaðhvort koma þeim i dvöl i nánd við skólann, eða 
búa þeim heimavist í skólanum hinn lögskipaða námstima. Heimilt er þó að 
ráða þessum börnum farkennara, sjeu þau 12  eða fleiri og þeim eigi sjeð fyrir 
nægri kenslu á annan hátt.

6 . gr,
í þeim skólahjeruðum, þar sem settir verða á stofn heimavistarskólar og 

reglugerð þeirra og hollustuhættir samþykt af yfirstjórn fræðslumála, skulu öll 
börn skólahjeraðsins 10—14 ára að aldri njóta þar kenslu að minsta kosti 12 
vikur á ári nema skólanefnd veiti undanþágu. Heimilt er þó að láta skóla- 
skyldu þessa ná að eins til 12—14 ára barna, sje yngri ’börnum sjeð fyrir 
lögskipaðri fræðslu með farkenslu eða á annan hátt.

7. gr.
í þeim skólabjeruðum þar sem ekki eru fastir skólar, skal halda far- 

skóla, er veiti hverju barni í skólahjeraðinu 10—14 ára að aldri fræðslu 12 
vikur á ári að minsta kosti, nema skólanefnd veiti undanþágu. Geti skóla- 
nefnd farskólalaust, með eftirlitskennara eða á annan hátt, sjeð öllum börn- 
um skólahjeraðsins á aldrinum 10—14 ára fyrir fullnægjandi fræðslu, er 
henni það heimilt.

8. gr.
Skólaskyldualdur miðast við nýár.

9. gr.
Undanþágu frá skólaskyldu þeirri, er ræðir um í 5 ., 6. og 7 . gr. skal 

skólanefnd veita, ef hún af árlegum prófum þykist hafa tryggingu fyrir þvi, 
að sú fræðsla sem börnin fái ulan skólans verði jafngild þeirri, er skólinn 
mundi veita. Umsóknir um slíkar undanþágur skulu vera komnar til skóla- 
nefndar á þeim tíma, er hún sjált ákveður og auglýsir i lok hvers skólaárs.
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10 . gr.
Yfirstjórn fræðslumála getur veitt skólahjeruðum heimild til að skipa 

fyrir um skólaskyldu fyrir börn sem eru yngri en 10 ára, þó ekki yngri en 
7 ára fullra.

Sýni próf 8—10 ára barna í einhverju skólahjeraði, að minsta kosti 
tvisvar á þrem árum, að fjórði hluti þeirra eða meira hafi eigi náð lögskip- 
uðu fræðslumarki, skal skólanefnd skýra yfirstjórninni frá því og getur yfir- 
stjórnin þá ákveðið skólaskyldu fyrir börn á þessum aldri í skólahjeraðinu.

1 1 . gr.
Nú óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, er barn hafa til framfærslu, 

ákvæðum 5., 6. eða 7. gr. án gildra ástæðna, og varðar það dagsektum, 2—5 
króna, eftir úrskurði lögreglustjóra i brjefi til skólanefndar. Sektin rennur 1 

sveitarsjóð (bæjarsjóð).

1 2 . gr.
Geti framfærandi barns á lögskipuðum skólaaldri fyrir fátæktar sakir 

ekki staðist kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skólasókn þess eða fræðslu, 
skal sá kostnaður greiðast úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) sem önnur útgjöld til 
skólahalds. Umsóknir um slíkar greiðslur skulu komnar til skólanefndar á 
þeim tíma, er hún sjálft ákveður og auglýsir í lok hvers skólaárs.

13. gr.
Hin lögskipaða fræðsla 10—14 ára barna veitist ókeypis og greiðist 

kostnaðurinn við hana úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) að öðru en því er rikissjóð- 
ur leggur til kennaralauna og skólahúsa. — Nú eru fleiri en einn hreppur í 
skólahjeraði og greiðir þá hver þeirra kostnaðinn við skólahaldið að rjettri 
tiltölu við fjölda skólaskyldra barna í hreppnum.

Um kostnað við fræðslu yngri barna en 10 ára fer samkv. 1. gr. 
(sbr. 12 . gr.).

14. gr.
Til að reisa barnaskólahús utan kaupstaða, hvort heldur til heiman- 

göngu eða heimavistar eða hvors tveggja i senn, greiðir rikissjóður, at fje því, 
er til þess er veitt á Qárlögum ár hvert, alt að þriðjungi kostnaðar, sje það 
heimangönguskóli, en alt að helmingi kostnaðar sje það aðallega heimavistar- 
skóli, með þvi skilyrði, að yfirstjórn fræðslumála samþykki uppdrátt og lýs- 
ingu af húsinu og legu þess, enda sje húsið með lóð þess eign hreppsins.

Nú er hætt að nota skólahús til skólahalds, og er þá fje það, er rikis- 
sjóður hefir til þess lagt, afturkræft þannig að ríkissjóður fái af rjettu andvirði 
hússins tiltölulega við tillag sitt.

15. gr.
Yfirstjórn fræðslumála setur reglur um gerð, legu og hollustuhætti 

skólahúsa.



16. gr.
Þegar barnaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til 

skólahalds, skal bæjarstjórn sú eða hreppsnefnd, er hlut á að máli, annast um 
bygginguna eftir uppdrætti og lýsingu, er yíirstjórn fræðslumála hefir samþykt, 
og afhenda síðan skólsnefnd húsið til umsjónar og umráða.

Nú er skólahús ekki bygt samkvæmt uppdrætti og lýsingu, er yfir- 
stjórn fræðslumála hefir samþykt, og getur þá skólanefnd neitað að taka við 
húsinu uns það er komið í rjett lag.

17. gr.
Heimilt er yfirstjórn fræðslumála að löggilda harnaskóla sem stofnaður 

er og rekinn fyrir Qe einstakra manna eða íjelaga, ef hann starfar samkvæmt 
reglugerð, er yfirstjórn fræðslumála samþykkir, enda lúti slíkir skólar sama 
eftirliti og aðrir barnaskólar.

Börn á skólaskyldualdri, er slikan skóla sækja, þurfa ekki leyfi skóla- 
nefndar til, en forstöðumaður hans skal fyrir byrjun hvers skólaárs láta skóla- 
nefnd i tje skýrslu um það, hvaða börn muni sækja skólann á því ári.

Ekki eiga barnaskólar einstakra manna eða Qelaga heimting á styrk 
af almannafje.

IV.

Um próf.

18. gr.
Próf skal halda árlega um kunnáttu og þroska barna i hverju skóla- 

hjeraði og heldur kennarinn (kennarax-nir) prófið. Nú hefir skólahjerað fengið 
undanþágu fi'á lögskipuðu skólahaldi og skipar þá yfiistjórn fræðslumála 
prófandana.

Við próf skal jafnan vera prófdómandi. Sóknarprestar skulu vera próf- 
dómendur hver i sinu prestakalli, og ber þeim engin sjerstök borgun fyrir 
það starf. Við barnapróf i kaupstöðum og annarslaðar þar sem fjölment er 
skipar þó yfirstjórn fræðslumála sjerstaka prófdómendur auk prestanna, eftir 
því sem henni þykir þörf.

Próf skal haldið að vorinu og ákveður pi'ófdómandi stað og tima í 
samráði við skólanefnd. Til prófs skulu koma öll börn skólahjeraðsins 8 —14 
ára að aldri.

Nú kemur barn á þessum aldri ekki til prófs án gildra forfalla og 
skal þá prófdómandi prófa barnið á heimili þess eða á öðrum stað, er hann 
tiltekur, og greiðir sá er barnið hefir til frarafærslu prófdómaranum hæfilegan 
ferðakostnað og f> kr. fyrir hvert barn, sem prófað er.

19. gr.
Reynist barn, sem er yngra en 14 ára svo vankunnandi, að sterkar 

líkur sjeu til að það nái eigi lögskipaðri kunnáttu áður en það er 14 ára,
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 17
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ber skólanefnd að gera ráðstafanir til að lögð sje við það meiri rækt en áður 
og má hún, ef nauðsyn ber til, kaupa þvi sjerstaka kenslu á kostnað þess, er 
barnið hefir til framfærslu samkvæmt því er segir í 1 . gr.

20. gr.
Barni, sem er fullra 14 ára og hefir eigi fengið hina lögskipuðu kunn- 

áttu, ber skólanefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sama hátt og segir í 19. 
gr., og er þvi skvlt að koma árlega til prófs uns það stenst prófið eða er tullra 
16 ára. Komi það eigi til prófs, fer samkvæmt síðasta lið 18. greinar. Undan- 
skilin fyrirmælum þessarar greinar og næstu greinar á undan eru þan börn, 
sem að dómi kennara, læknis og prófdómanda eru óhæf til hins lögboðna 
náms sakir andlegs eða líkamlegs vanþroska eða vanheilsu.

2 1 . gr.
Börn þau, er með tullnaðarprófi hafa lokið lögskipuðu námi, skulu 

fá vottorð um kunnáttu sína og þroska undirritað af prófdómanda og prófanda.

22 . gr.
Að loknu prófi skal prófdómandi senda skólanefnd skriflegt álit sitt 

um hag barnafræðslunnar í skólahjeraðinu, en hún sendi það yfirstjórn 
fræðslumála, með öðrum lögboðnum skýrslum.

23. gr.
Yfirstjórn fræðslumála, setur reglur um tilhögun prófanna og um 

skýrslur þær og skirteini, er henni skal senda um prófin.

V.
Vm skólanefndir.

24. gr.
1 skólanefnd eiga sæti 5 menn. Skipar yfirstjórn fræðslmála tvo í nefndina, 

formann hennar og einn skólakennara, eða mann i hans stað, sje enginn kennari 
í skölahjeraðinu, einn kýs hreppsnefnd (bæjarstjórn), en tveir ásamt vara- 
mönnum þeirra skulu kosnir af þeim skólahjeraðsmönnum, er atkvæðisrjett 
eiga i sveitamálum (bæjarmálum), og fer sú kosning fram á sama hátt og þá 
kosið er til hreppsnefndar (bæjarstjórnar), og samtímis þegar því verður 
við komið.

Nú er ekki kosið til hreppsnefndar (bæjarstjórnar) það ár, er fyrst er 
kosið í skólanefnd, og er þá rjett að kjósa skólanefndarmenn að eins til þess 
tima er slík kosning fer fram.

Þegar tvö eða fleiri skólahjeruð ganga saman í eitt, eru skólanefndar- 
menn hins nýja skólahjeraðs skipaðir og kosnir sem áður segir að öðru en 
því, að hreppsnefndir þær, er hlut eiga að máli, kjósa einn mann saman, en 
hver hreppur sinn mann og varamann; sjeu hrepparnir fleiri en tveir, ræður
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hlutkesti hverjir tveir binna kjörnu taka sæti í nefndinni. Hiutkestinu stjórnar 
formaður skólanefndar.

25. gr.
Skólanefndarmenn tara með umboð sitt í 3 ár og má fela þeim það á

ný að þeim tima liðnum, en ekki eru þeir skytdir að taka við þvi fyrri en
jafnlangur timi er liðinn og þeir sátu í nefndinni, nema kennarinn þar sem
ekki er um annan að vetja. Deyi nefndarmaður eða fari úr nefndinni annara
orsaka vegna áður en tími hans er útrunninn, skal sá er kemur í hans stað,
að eins vera í nefndinni þann tima af þrem árum, sem enn er eftir.

*

26. gr.
Enginn nefndarmanna hefir atkvæðisrjett um þau mál, er snerta hann 

sjálfan persónulega, og er rjett að hann viki af fundi meðan rætt er eða 
ályktun gerð um málefni, er varðar hann sjálfan.

27. gr..
Formaður kallar nefndina saman til funda svo oft sem þörf krefur. 

Nefndin getur enga ályktun gert, nema meiri hluti hennar sje viðstaddur. 
Atkvæðisfjöldi ræður úrslitum. Ef jafnmörg eru atkvæði, skal atkvæði for- 
manns ráða. Ályktanir nefndarinnar skulu ritaðar í gjörðabók.

28. gr.
Skólanefnd hefir umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum 

skólahjeraðs síns. Hún auglýsir kennarastöðu ef laus er, og ræður með sjer 
hverjum umsækjanda hún vill mæla með til stöðunnar. Hún hefir eftirlit með 
þvi að kennari geri skyldu sína, sjer um árleg próf, sem fyrirskipuð eru i 
lögum þessum, hefir eftirlit með skólasókn skólaskyldra barna og annast um 
að þau geti fengið nauðsvnlegar bækur og áhöld eftir þvi sem yfirstjórn 
fræðslumála ákveður. Hún hefir umsjón með og umráð yfir skólahúsum, og 
annast um, að herbergi þau, sem höfð eru til kenslu, sjeu svo að heilsu 
barnanna sje ekki bætta búin. Hún sjer um útvegun nauðsynlegra kensluáhalda. 
Hún afhendir bæjarstjórn eða hreppsnefnd i tæka tíð áætluu um kostnað við 
barnafræðsluna ár hvert og ráðstafar þvi fje, sem kaupstaðurinn eða hreppur- 
inn veitir til barnafræðslu. Hún semur reglugerð um tiihögun barnafræðsl- 
unnar i skólahjeraði sinu, eða gerir breytingar á eldri reglugerðum eftir því 
sem þörf krefur, og sendir yíirstjórn fræðslumála til samþyktar. Hún býr út 
skýrslur þær og skýrteini, sem yfirstjórn fræðslumála heimtar, um hag 
barnafræðslunnar.

Verði ágreiningur milli skólanefndar og hreppsnefndar um íjárframlög 
til barnafræðslu, skal hann lagður undir úrskurð yfirstjórnar fræðslumála.

29. gr.
Formaður skólanefndar hefir á hendi aðalframkvæmd þess er segir i

28. gr. og sjer um, að öll störf sem nefndin á að annast sjeu samviskusam- 
lega unnin. Hann heldur reikning yfir tekjur og gjöld barnafræðslunnar i 
skólahjeraðinu ár hvert, og skal reikningurinn endurskoðaður af hreppsnefnd
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(bæjarstjórn) og sendur yfirstjórn fræðslumála í afriti. Formaður sjer um bók- 
un á fundargerðum skólanefndar, semur skýrslur þær, er af henni eru heimt- 
aðar og annast brjefaviðskifti hennar.

30. gr.
Yfirstjórn fræðslumála setur nánari ákvæði um skyldur og störf 

skólanefnda.

VI. 

Ýmisleg ákvœði.

31. gr.
Um lækniseftirlit með heilbrigði kennara, skólabarna og hollustnhátt- 

um skólanna, fer eftir þvi sem yfirstjórn heilbrigðismála ákveður í samráði 
við yfirstjórn fræðslumála.

32. gr.
Lög þessi öðlast g i l d i .............................og eru frá sama tima úr gild

numin . . . . .

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Alþingi 1919 samþykti þingsályktun um rannsókn og endurskoðun á 
fræðslumálnm landsins. Samkvæmt þessari þingsályktun kvaddi ráðuneytið þá pró- 
fessorana dr. phil. Guðmund Fiunbogason og sjera Sigurð Sívertsen til þess að vera 
stjórninni til aðstoðar við rannsókn þessa og athugun.

Það, sem þingsályktun þessi fer fyrst og fremst fram á, er að endurskoð- 
uð sje löggjöf landsins um barnafræðslu og unglinga. Hafa hinir tilkvöddu menn 
athugað þetta mál, og gert tillögur um nýja lagasetning um barnafræðslu í frum- 
varpi þar um. Frumvarp þetta hefir ráðaneytið fallist á svo að segja óbreytt.

Breytingar hafa verið gerðar á þessum greinum:

5. gr. niðurlagi siðustu málsgreinar, 10. gr. niðurlagi síðustu málsgreinar, 18. gr. 
annari málsgrein og siðustu málsgrein og 29. gr. siðari málsgr. í frumvarpi hinna tilkvðddu 
manna eru hin umgetnu ákvæði á þessa leið: 5. gr. niðurlag siðustu málsgreinar: Heimilt 
er þó að ráða þessum börnum farkennara, sjeu þau 12 eða fleiri og þeim eigi sjeð fyrir 
nægri kcnslu á annan hátt. 10. gr. niðurlag siðustu m álsgreinar: Skal skólanefnd tilkynna 
yfirstjórninni það og hún ákveða skólaskyldu fyrir börn á þessum  aldri í skólahjeraðinu.
18. gr. önnur málsgr.: Við próf skal jafnan vera prófdóm andi skipaður af yfirstjórn fræðslu- 
mála, fær hann 6 krónur m eð dýrtiðaruppbót að auki i dagpeninga, er greiðast úr ríkis- 
sjóði. 18. gr, siðari málsgr.: Nú kemur barn á þessum  aldri ekki til prófs án gildra forfalla
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og skal þá prófdómandi prófa barnið á heimili pess eða á óðrum stað, er hann tiltfckur, 
og greiðir sá, er barnið heíir lil framfærslu, prófkostnaðinn. 2ð. gr. síðari málsgr.: t ö- 
makslaun fær forraaður 2 kr. fyrir hvert barn skólahjeraðsins 8—14 ára að aldri, þó aldrei 
meira en 500 kr. Laun pessi greiðast að hálfu úr sveitarsjóði (bæjarsjóði), og að hálfu úr 
rikissjóði. Þessi síðasta grein er feld burtu.

Breytingarnar virðist ekki þurfa að skýra. Um breytinguna í 18. gr. annari 
málsgr. skal það þó tekið fram, að bæði sparar það allmikið fje að fela prestun- 
um að vera prófdómendur og svo þykir og einnig vera mikil trygging fengin með 
því fyrir góðu eftirliti með kunnáltu barnanna, eftirliti, sem prestarnir til skamms 
tíma bafa haft á hendi. Það verður því varla sagt að nýjum störfum sje hlaðið 
á prestana með þessu, heldur er hjer að eins um það að ræða að fela þeim aftur 
starf, sem ljett hefir verið af þeim um nokkurra ára skeið.

Annars vísast til mentamálanefndarálits III.

6. Frum varp

til laga um breytingu á alniennum viðskiftalögum nr. 31, 11. júli 1911.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

1 . gr.
A eftir orðunum: »annað er um samið« í 1. gr. laganna, komi: berum

orðum.

2 . gr.
2. 1. 2. gr. laganna orðist þannig:
Akvæði laga þessara um kaup gilda einnig, eftir því sem við á, um

skifti.

3. gr.
3. gr. laganna orðisl þannig:
Þegar i lögum þessum er talað um kaup á hluturn, sem tilteknir eru 

eftir tegund, þá er ekki að eins átt við kaup á tiltekinni mergð, þyngd eða 
stærð hluta af tilgreindri tegund, heldur og við kaup á tiltekinni mergð, þyngd 
eða stærð úr ákveðnum hóp eða magni hluta.

1. gr.
4. gi'. laganna orðist þannig:
Þá er talað er í lögum þessum um verslunarkaup, er átt við kaup, 

sem gerast milli kaupmanna i verslunarrekstri þeirra eða i þágu hans.
Kaupmaður er i lögum þessum hver sá talinn, sem rekur það starf, 

að selja vörur, sem hann hefir i því skyni keypt, er rekur vixlarastarf eða 
bankastarf, vátryggingarstarf, umboðsverslun eða forlagsverslun, lyfsölu, veit- 
ingar, handiðn, verksmiðjuiðnað eða námugröft, mannvirkjagerð eða flutning 
fólks, muna eða orðsendinga. Þó er sá maður ekki talinn kaupmaður, er rek- 
ur veitingar, handiðn eða flutninga, svo framarlega sem eigi vinna aðrir að
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þvi starfi með honum en konan með manni sínum, maðurinn með konu 
sinni, börn hans innan 16 ára aldurs og vinnuhjú hans.

5. gr.
í stað orðanna: »i kaupmannaviðskiftum« i 6. gr. laganna komi: i 

verslunarkaupum.

6. gr.
í stað orðsins: »farmtlytjanda« í 10 . gr. laganna komi: flutningsmanns.

7. gr.
1 1 . gr. laganna orðist þannig:
Nú eiga seljandi og kaupandi báðir heima í sama bæ, kauptúni eða 

þorpi og á seljandi að sjá um sendingu selds hlutar til kaupanda, og skal þá 
hlutnum eigi talið skilað fyr en hann er kominn í vörslur kaupanda.

8. gr.
12 . gr. laganna orðist þannig:
Ef ekkert hefir verið ákveðið um það, hvenær kaupverð skuli greitt 

eða seldum hlut skilað, og atvik liggja eigi svo til, að af þeim megi ráða, að 
þetta skuli gera svo fljótt sem unt er, skal lita svo á, að kaupverð beri að 
greiða og hlut að afhenda, hvenær sem kraflst er.

9. gr.
16. gr. laganna orðist þannig:
Nú er um verslunarkaup að tefla og er við sendingu hlutarins, frá af- 

hendingarstað til ákvörðunarstaðar, notað farmskírteini eða farmbrjef, er svo 
er lagað, að seljandi missir umráð yfir hlutnum þá er farmskirteinið eða 
farmbrjefið er afhent kaupanda, og skal þá kaupverðið greitt um leið og farm- 
skirteinið eða farmbrjefið er afhent samkvæmt reglum þeim, er settar eru i 
71. gr. hjer á eftir.

10 . gr.
1 stað orðanna: »1 kaupmanna-viðskiftum« i 3. 1. 21.gr. laganna komi: 

í verslunarkaupum.

1 1 . gr.
25. gr. laganna orðist þannig:
Nú hefir kaup verið rift og svara ber skaðabótum samkvæmt 23. eða

24. gr., og skulu þá skaðabæturnar nema þvi, sem verð hluta af sömu tegund 
og gæðum sem hinir seldu hlutir er hærra, þá er afhending átti fram að fara, 
heldur en kaupverðinu nemur, nema sannað sje, að meira tjón eða minna 
hafi af hlotist.

12 . gr.
A eftir orðunum: »Sama er og« i 26. gr. laganna komi: i verslunar- 

kaupum.
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13. gr.
27. gr. laganna orðist þannig:
Nú hefir seldur hlutur verið afhentur eftir að athendingarfrestur var 

liðinn, og verður kaupandi þess vis þá er hluturinn kemur honum i hendur, 
eða af því að seljandi skýrir honum frá þvi, að hluturinn hefir verið afhent- 
ur siðar en um var samið, og verður hann þá að skýra seljanda frá því þeg- 
ar í stað, ef um verslunarkaup er að tefla, en ella án óþarfrar tafar, að hann 
ætli sjer að neyta rjettar síns út af drættinum. Geri hann það ekki, missir 
hann rjett sinn til að bera fyrir sig dráttinn. Ætli kaupandi sjer að neyta rjettar 
sins til að rifta kaupið, þá verður hann að skýra seljanda frá þvi án óþarfrar 
tafar, ella missir hann þann rjett sinn.

14. gr.
í stað orðanna: »í kaupmanna-viðskiftum« í 1 . 1. 28. gr. laganna komi: 

1 verslunarkaupum.

15. gr.
30. gr. laganna orðist þannig:
Nú riftir seljandi kaup samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í 28. eða 29. 

gr., og á hann þá rjett til skaðabóta samkvæmt reglunum í 24. gr. Bæturnar 
skal svo meta, að þær svari mismuninum á þvi, hve miklu kaupverðið er 
hærra heldur en verð hins selda á þeim tima er drátturinn varð, nema sann- 
að verði, að seljandi hafi meira tjón eða minna af hlotið.

16. gr.
31. gr. laganna orðist þannig:
Nú er kaupverð ekki greitt, þó að eindagi sje liðinn, eða kaupandi 

hefir látið hjá líða að gera slika ráðstöfun, sem um er getið i 28. gr., en hinn 
seldi hlutur er enn ekki afhentur kaupanda, þá verður seljandi, ef hann vill 
halda kaupinu upp á kaupanda, að svara án ástæðulausrar tafar fyrirspurn 
frá kaupanda um þetta. Sje um verslunarkaup að ræða skal seljandi, ef hann 
vill halda kaupinu upp á kaupanda, tilkynna honum það innan hæfilegs tima, 
enda þótt kaupandi hafi enga fyrirspurn gert um það.

17. gr.
í stað orðanna: »kaupmanna-viðskifti« í 32. gr. laganna komi: versl- 

unarkaup.
18. gr.

Orðin: »löggiitur brakún . . . fvrir þá vöru eða« í 34. gr. laganna 
falli burtu.

19. gr.
Orðin: »Sje eigi auðið . . . best verður« i niðurlagi 35. gr. laganna 

falli burtu.
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20. gr.
1. og 2. 1. 38. gr. laganna orðist þannig:
Ef tiltekinn eindagi er ákveðinn á greiðslu kaupverðs i verslunarkaup- 

um og kaupverðið eigi greitt á rjettum tíma, þá á kaupandi að svara 6°/o árs- 
vöxtum af kaupverðinu frá þeim tíma. Hafi tiltekinn eindagi á greiðslu kaup- 
verðs eigi verið ákveðinn, þá á kaupandi að svara þessum vöxtum frá þeim 
degi er afhending fór fram, eða hafi kaupandí verið þess valdur að drátlur 
varð á afhendingunni, þá frá þeim degi er sá dráttur hófst.

í öðrum kaupum á kaupandi að svara 5% ársvöxtum af kaupverðinu 
frá eindaga þess, hvort sem tiltekinn eindagi er ákveðinn eða eigi. Nú tær 
kaupandi reikning frá seljanda á þeim tima, er kaupverðið var gjaldkræft 
orðið, og falla þá vextir á frá viðtöku reikningsins, án þess frekari kröfu þurfi 
um að gera.

2 1 . gr.
í stað orðanna: »kaupmanna-viðskifti« í 51. gr. og 1. 1. 52. gr. laganna 

komi: verslunarkaup.

22. gr.
í stað orðanna: »langan tima« í 54. gr. laganna komi: lengri tíma.

23. gr.
1 stað »hleðsluskírteinis« i 2. lið 56. gr. laganna komi: farmskírteinis.

24. gr.
1 . og 2 . 1. G2. gr. laganna orðist þannig:
Ef varningur er seldur »frítt á skipsfjök (fob.) á tilteknum stað, verð- 

ur kaupandi að útvega skip eða rúm í skipi til að flytja varninginn þaðan.
Seljandi á að annast um og kosta flutning varningsins til hleðslustað- 

arins og gera þær ráðstafanir um flutning varningsins á skip, er farmsendanda 
er skylt að gera, eftir þvi sem lög áskilja á þeim stað eða venja er til.

í stað »hleðsluskirteinis« i G. 1. gr. komi: farmskírteinis.

25. gr.
í stað »farmflytjanda« í 2. 1. 63. gr. laganna komi: flutningsmanni.
1 stað »hleðsluskirteinis« i 4. 1. gr. komi: farmskírteinis.
1 stað orðanna: »til kaupanda« í 5. 1. gr. komi: til viðtökustaðarins.

26. gr.
A eftir orðunum: »næsta virkan dag« i 2. 1. 68. gr. laganna kom i: á eftir.

27. gr.
í stað orðanna: »á þeim tima« í 1. 1. 69. gr. laganna komi: áður en 

sá frestur er liðinn.
Orðið: »hleðsluskirleini« í 2 . 1. gr. verði: farmskírteini.
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28. gr.
Orðið: »hleðsluskírteini« (hleðsluskírteinis) í 1. og 2. 1. 71. gr. verði: 

farmskírteini (farmskírteinis).
í stað: »hleðsluskírteinis« i 3. 1. gr. komi: farmbrjefs.

29. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn i 

texta laga nr. 31, 11. júlí 1911, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig 
breytt, sem lög um lausafjárkaup.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Frumvarpi þessu er ætlað að bæla úr göllum þeim, er reynst hafa vera 
á almennum viðskiftalögum nr. 31, 1 1 . júlí 1911. Þau lög voru sniðin eftir dönsk- 
um lögum um lausafjárkaup 6. apríl 1906, en dönsku lögin eru aftur í öllum að- 
alatiiðum samhljóða sænskum lögnm 20. júni 1905 og norskum lögum 24. mai 
1907, enda frumvörp allra þessara laga gerð í sameiningu af nefndum, er þessar 
þrjár þjóðir höfðu skipað. Hafa þessi norrænu lög hlotið alment lof, enda mjög 
til þeirra vandað. Á ísl. lögunum urðu hinsvegar ýms missmíði. Ætlast var til að 
þau væru nákvæm þýðing á dönsku lögunum, að eins vikið frá þeim í nokkr- 
um aukaatriðum. Ea þýðíngin varð hvorki nákvæm nje rjett. Er því töluverður 
efnismunur á 1. 1911 og dönsku lögunum, þó ekki væri til þess ætlast, og það 
sem lakara er, vegna þessarar óvönduðu þýðingar hafa sum ákvæði 1. 1911 
orðið fjarri öllum sanni. t annan stað var ekki við setningu laganna tekið nógu 
mikið tillit til ísl. rjettar eða þess, hvernig viðskiftalífinu hagar hjer á landi. 
Bæði höfðu þýðendurnir bundið sig um of við dönsku lögin. Eru því þaðan kom- 
in ýms ákvæði í 1. 1911, sem miðast eingöngu við danskt rjettarástand, en eiga 
ekki við hjer á landi, og eru jafnvel ekki í sænsku eða norsku lögunum. í ann- 
an stað er efamál, hversu vel sum ákvæði norrænu laganna eiga við bjer á landi, 
sjerstaklega má þar til nefna ákvæðin um tilkynningar. Ur þessum göllum er 
revnt að bæta í frumvarpi þessu.

Um 1. gr.
Lögin eru skýringarlög. Þau koma því ekki til greina þar sem um annað 

er samið. Aðilar geta fyrst og fremst berum orðum ákveðið, að vikið skuli frá 
reglum laganna. En þó að ekkert sje berum orðum um það samið, geta atvikin 
við samningsgerðina sýnt það, að tilætlun þeirra hafi verið að víkja frá þessum 
reglum. Xorrænu lögin gera rjettilega mun á þessu tvennu: að um afbrigðin sje 
samið berum orðum og að þau sjeu fólgin í samningnum. í 1. gr. 1. 1911 kemur 
þessi munur ekki skýrt fram. Þar er talað um, að annað sje umsamið eða verði 
álitið fólgið i samningi og er þar i raun rjettri um óþarfa endurtekningu að ræða, 
þvi að það, sem fólgið er í samningi, er um samið.

Alþt. 1922. A. (34. löggjatarþing). 1N



138 Þingskjal f>

Um 2. gr.
Kaup og skifti eru tvær sjálfstæðar tegundir samninga. Sömu reglur geta 

því ekki að öllu gilt um þá báða. Hinsvegar eru þeir svo áþekkir, að margar 
reglur geta gilt um báða sameiginlega. Norrænu lögin segja því, að ákvæðin um 
kaup skuli einnig gilda um skifti eftir því, sem við á. í 1. 1911 befir þetta ákvæði 
orðið þannig, að alt sem ákveðið sje um kaup i lögunum, skuli einnig eiga við 
um vöruskifti. Þetta ákvæði er fjarri öllu lagi. Nægir þar að benda til þess, að t. 
d. 28.—33. gr. og 38. gr. laganna geta að engu átt við um skifti. Orðið »vöru- 
skifti« er líka óheppilegt orð í þessu sambandi. Pað bendir til þess, að ákvæðið 
eigi að eins að gilda um skifti á verslunarvarningi.

lTm 3. gr.
Reglurnar um kaup hljóta að vera mismunandi eftir því, hvort hið selda 

er einstaklega ákveðið eða ákveðið eftir tegund (tegundarkaup). En milli þessara 
flokka er millistig, svonefnd hálftegundarkaup, þar sem hið selda að sumu er 
ákveðið einstaklega en að sumu eftir tegund. Norrænu lögin ákveða, að ákvæðin 
um tegundarkaup skuli einnig gilda um þessi hálflegundarkaup, og er það eðii- 
legasta úrlausnin. í 3. gr. 1. 1911 hefir ákvæðið aflagast svo, að það gefur enga 
úrlausn á því, hvernig um hálftegundarkaup fari, en segir hinsvegar, að um mörg 
alveg einstaklega ákveðin kaup (kaup á tilgreindum hóp eða magni vöru) skuli 
fara eftir reglunum um tegundarkaup og er það ákvæði fjarri öllum sanni.

Um 4 . gr.
Breytingar þær, sem liún hefir að geyma, eru þessar.
Orðið verslunarkaup er sett í stað orðanna kaupmanna-viðskifti. Viðskifti 

nær yfir margt fleira en kaup, en þessar sjerreglur eiga að eins við um kaup 
milli kaupmanna, og orðin kaupmanna-viðskifti eru því villandi i þessu sambandi.

Sjerregiurnar um verslunarkaup miðast við það, að kaupskapurinn sje rek- 
inn í stærri stíl. Þegar svo er má bæði búist við meiri verslunarþekkingu hjá að- 
ilum og eins er þar meiri þörf en ella á að viðskiftin gangi fljótt og greiðlega og 
að samningar sjeu efndir nákvæmlega. Við þetta miðast sjerreglurnar, en hitt 
skiftir þar ekki máli, hvort kaupin eru rekin sem atvinna, þ, e. í ágóðaskyni eða 
eigi. Verslunarfyrirtæki ríkis eða bæjarfjelags ættu t. d. að njóta góðs af reglun-
um um verslunarkaup og falla undir þær. Því er það, að norrænu lögin nota
hjer orðið Bedrift en ekki orðið Erhverv. Samkvæmt þessu er hjer orðið starf 
sett í stað orðsins atvinna i 1. 1911 og orðalagi gr. breytt i samræmi við það.

Úr 4. gr. 1. 1911 eru feld niður orðin »eða þess kyns smásölu, sem ekki
þarf borgarabrjef til eða annað sjerstakt leyfi«. í 1. 1911 er þetta tekið úr dönsku
lögunum, en á ekki við hjer, því að hjer á landi fer það, hvort borgarabrjef þarf 
til verslunar, eftir öðru en stærð verslunarinnar.

Námugrefti er hjer bætt við, þar sem upp er talið, hvað sje kaupmenska 
samkvæmt lögum þessum, og er það tekið eftir norsku lögunum.

Um 5, gr.
Sjá aths. um 4. gr.
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Um 6. gr.

»Farmflytjandi« í 10. gr. 1. 1911 bendir til þess að ákæðið eigi að eins 
að gilda um flutninga með skipum, En rjettast er að reglan taki til allra flutninga.

Um 7. gr.
í norrænu lögunum er undantekningarregla 1 1 . gr. einskorðuð við það,

að seljandi eigi að sjá um sendingu bins selda til kaupanda. í þýðingunni heflr
greinin aflagast svo, að þessarar takmörkunar er að engu getið í 1. 1911. Við það 
varð reglan viðtækari en ástæða er til.

Um 8. gr.
Breytingin aðallega fólgin i því, að i stað orðanna, »hið allra bráðasta« 

i 12. gr. 1. 1911 koma hjer orðin: »svo fljótt sem unt er«. Felst í þessu nokkur 
efnismismunur og eru 1. 1911 þar fjær norrænu lögunum.

Um 9. gr.
í 16. gr. 1. 1911 er notað orðið »hleðsluskirteini« yfir skjal það, sem

annars er nefnt farmskírteini í ísl. lögum (konossement). Er þvi breytt hjer. Auk
þess er gr. að þvi leyti til hjer færð i samræmi við norrænu lögin, að ákvæði 
hennar komi einnig til greina, þar sem ekki er notað farmskírsteini við sending- 
una heldur annað farmbrjef, er likum reglum hlítir. f 1. 1911 er reglan hinsvegar 
einskorðuð við farmskírteini.

Um 10. gr.
Sjá aths. um 4. gr.

Um 11. gr.
25. gr. 1. 1911 heimilar kaupanda jafnan að krefja seljanda um bætur, er 

nemi mismuninum á þvi, hve verð hins selda er hærra er afhendíng átti að fara 
fram en kaupverðinu nemur. Og geti kaupandi sannað, að hann hafi hlotið meira 
tjón en verðmuninum nemur, getur hann krafist bóta fyrir það. Hins vegar kem- 
ur það seljanda eigi að haldi samkvæmt 25. gr. þó hann geti fært sönnur á, að 
tjón kaupanda sje minna en verðmuninum nemur, hann verður alt að einu að 
greiða verðmuninn að fullu, Er það næsta ósanngjörn regla og stafar hún af þvi, 
að orðin »anden Skade« i 25. gr. dönsku laganna eru rangt þýdd í 1. 1911 »ann- 
að meira tjón«. Er þetta leiðrjett hjer. Síðari hluti 25, gr. 1. 1911 er feldur hjer 
niður. Pau ákvæði eiga ekki við hjer á landi þar sem engir löggiltir brakúnar 
eru, enda eru þau hvorki i norsku nje sænsku lögunum’ en í þeim löndum eru 
ekki heldur löggiltir brakúnar.

Um 12. gr.
Það hefir þótt vera nokkuð efamál, hversu vel tilkynningareglur norrænu

laganna um kaup ættu við hjer á landi. Þó virðist ekki ástæða til að breyta 1.
1911 mikið að þessu leyti, i öllu falli ekki að því, er tekur til verslunarkaupa.
Þar er heppilegt að reglur vorra laga sjeu sem svipaðastar því, er gildír með
nágrannaþjóðunum. Um önnur kaup gæti frekar komið til greina að lina eitthvað
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ákvæðin um tílkynningar. Er það geit í þessari grein. Er hjer gerð sú breyting á
1. 1911, að kaupandi þarf ekki, í öðrum kaupum en verslunarkaupum, að til- 
kynna seljanda, að hann vilji fá hlutinn afhentan, nema seljandi hafi gert fyrir- 
spurn um það. Hluturinn er ekki afhentur og seijandi á sök á því, og er hon- 
um þá jafnan hægt um vik að spyrjast fyrir um það hjá kaupanda, hvort kaupið 
eigi að haldast.

Um 13. gr.
27. gr. 1. 1911 hefir aflagast i þýðingunni, svo að hún gildir að eins um 

verslunarkaup, sem er óeðlileg og órjettmæt takmörkun, samanborið við tilkynn- 
ingarreglur laganna aðrar. Er þetta leiðrjett hjer og jafnframt gerðar nokkrar 
breytingar á orðalagi gr,, er til bóta þóttu.

l'm 14, gr.
Sjá aths. um 4. gr.

Um 15. gr.
Sjá aths. um 11. gr.

Um 16. gr.
Sjá aths. um 12. gr.

Um 17. gr.
Sjá aths. um 4. gr.

Um 18. og 19. gr.
Sjá aths. um 11. gr.

Um 20. gr.
Breytingin miðar að þvi að koma á nánara samræmi við norrænu lögin.

1. 1. 38. gr. 1, 1911 hefir reglur um tvö tilfelli, að gjalddagi (þ. e. eindagi) sje 
ákveðinn og að hann sje það ekki. En eindagi getur verið ákveðinn, þótt honum 
sje ekki ákveðinn dagur, t. d. kaupverð á að greiðast á haustkauptið. Það tilvik 
fellur undir hvoruga regluna í 1. 1. 38. gr., eins og hún nú er orðuð.

Um 2 1 . gr.
Sjá aths. um 4. gr.

Um 22. gr.
»Langan tima« er röng þýðing á »længere Tid« i dönsku lögunum. Regl- 

an á að gilda jafnan er seljandi hefir skuldbundið sig til að ábyrgjast hlutinn 
lengri tíma en fyrningarfresturinn er samkvæmt gr. þ. e. lengri tíma en 1 ár.

Um 23. gr.
Sjá aths. um 9. gr.
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Um 24. gr.
Aðalbreylingin er sú, að o r ð u D u m  »er farmsendanda er skylt að gera« er

bætt bjer við, en þau vantar í 1. 1911. Er þetta gert í samræmi við norrænu
lögin. Seijandi á að eins að taka að sjer skyldur farmsendanda í þessu efni, en 
þær skyldur, er lög eða venja kunna að leggja farmflytjanda á herðar, eiga að 
vera seljanda óviðkomandi. Sjá annars aths. um 9. gr.

Um 25. gr.
Sjá aths. um li. og 9. gr.

Um 26. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Um 27. og 28. gr.
Sjá aths. um 9. gr.

Um 29. gr.
Pað virðist sjálfsagt að fella breytingar þessar inn i texta 1. 31, 11. júlí

1911. Jafnframt er þá rjett að breyta heiti laganna, sem er villandi.

7 , Frnm varp

til laga um einkalevfi.

(Lagt fvrir Alþingi 1922).

* 1 . gr.
Einkaleyfi er rjett að veita fyrir nýjum uppgötvunum, er hagnýttar 

verða i iðnaði, eða er framleiðslu þeirra má reka sem iðn.
Enginn má þó öðlast einkaleyfi fyrir:

1 . uppgötvunum, er eigi verða taldar að hafa neitt verulegt gildi;
2 . uppgötvunum, er notkun þeirra kemur i bága við lög, siðgæði eða alls- 

herjarreglu:
3. nýfundnum læknislyfjum, neysluefnum eða nautnar.

Einkaleyfi má þó veila fyrir sjerstakri aðferð við tilreiðslu slikra hluta.
Uppgötvun telst ekki ný, ef hún hefir, áður en einkaleyfis var beiðst, 

verið leidd þannig í Ijós i riti eða endursmið, sem almenningi er heimilt að 
kynna sjer, eða verið höfð svo opinberlega um hönd i ríki þessu, sýnd á sýn- 
ingu (sbr. þó 23. gr.) eða höfð til sýnis þeim, er sjá vildu, að þeir, er vit 
hafa á, geta framleitt hana eftir þvi.

Til rita, er almenningi er heimilt að kynna sjer, teljast ekki i skilningi 
laga þessara lýsingar á uppgötvunum, er lagðar eru fram til sýnis almenningi 
i riki þessu, samkvæmt 13. gr. laganna, eða i erlendu riki samkvæmt sams- 
konar lagaákvæði.
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Að áskildu gagnkvæmi getur konungur ákveðið, að uppgötvanalýsingar, 
er gefnar eru út embættislega i erlendu riki, skuli ekki fyr en að tilteknum 
tima liðnum teljast til rita, er almenningi er heimilt að kynna sjer, í skilningi 
laga þessara.

2 . gr.
Hjett er veita einkaleyíi fyrir breytingum á uppgötvunum, sem áður 

er fengið einkaleyfi fvrir, ef svo mikið kveður að breytingum þessum, að þær 
megi i sjálfu sjer teljast uppgötvanir.

Slikt einkaleyíi nefnist aukaleyli, og skal í þvi berum orðum visað til 
frumleyfisins, að þvi viðbættu, að aukaleyfið veiti ekki leyfishafa rjett til að 
hagnýta sjer aðaluppgötvunina.

3. gr.
Uppgötvari einn hetir íjett til að öðlast einkaleyfi, eða sá, er löglega 

hetir eignast rjett hans. Skuldheimtumenn mega eigi leita fullnægingar í rjetti 
til að öðlast einkaleyfi; en i rjetti þeim, er einkaleyfi veitir, má fullnæging- 
ar leita.

Nú beiðást fleiri en einn einkaleyfis fyrir einni og sömu, eða nálega 
sömu, uppgötvun, og gengur sá fyrir hinum til að öðlast leyfið, sem fyr eða 
fyrst hefir borið upp beiðni um það.

4. gr.
Einkaleyfi skal veita t'yrir 5 ár, að telja frá dagsetningu leyfisbrjefsins. 

Endurnýja má leyfið og lengja tvisvar, í bæði skifti um 5 ára skeið frá lok- 
um næsta tímabils á undan.

Nú er gerð breyting á uppgötvun, sem einkaleyfi er fengið fyrir, og 
getur leyfishafi þá öðlast viðbótarleyfi fvrir breytingunni, og rennur það út 
jafnsnemma og frumleyfið.

5. gr.
Án samþykkis einkaleyfishafa má enginn gera sjer atvinnu eða gróða

af þvi:
1 . að tilbúa, flytja eða hafa til sölu hlut þann, er einkaleyfður er, eða til- 

reiddur með einkaleyfðri aðferð.
2. eða að nota hina einkaleyfðu aðferð.

Þó má án tillits til einkaleyfis:
1 . nota hluti, er fylgja samgöngutækjum úr öðrum löndum, í sambandi við 

tækin sjálf, þá er þau eru um stundarsakir bjer á landi, og
2 . nota til langframa hluti, er fylgt hafa hingað og heyrt til samgöngutækj- 

um, sem keypt hafa verið i útlöndum fvrir islenzkt fje eða handa islensku 
skipi, sem bilað hefir á sjó og gert hefir verið að í útlönduni.

ö. gr.
Einkaleyfi verður ekki beitt gegn þeim, er fariun var að nota upp- 

götvuniua hjer á landi áður en beiðni um einkaleyfi var borin upp, eða búið 
hafði sig undir það til hlýtar.
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Nú hefir maður notað uppgötvun eftir það, er einkaleyfisbeiðni var 
borin upp, og má þá koma fram ábyrgð á hendur lionum fyrir ágang á einka- 
leyfisrjett (sbr. 20. gr.), svo framarlega sem honum, er hann tók að nota upp- 
götvunina, hefir verið kunnugt um, að einkaleyfisbeiðni hafi verið borin upp, 
eða hann haldið þvi áfram eftir að hann varð þess vísari. Nú hefir auglýsing 
verið birt (sbr. 13. gr.), og skal þá hafa fyrir satt, að alkunnugt sje, að beiðn- 
in hafl verið borin upp.

7. gr.
Fyrir einkaleyfi hvert skal greiða 50 kr. gjald til ríkissjóðs. Fyrir end 

urnýjun einkalevfls skal greiða 300 króna gjald, en 000 króna gjald, efendur- 
nýjað er í annað sinn.

8. gr.
Akveða má með konungsúrskurði, að hið opinbera skuli, án samþykkis 

einkaleyfishafa, hafa rjett til að nota einkalejdða uppgötvun mót endurgjaldi.
Nú lætur einkaleyfishafi liða svo 3 ár frá þvi er leyfið er útgefið, að 

hann kemur ekki uppgötvuninni i framkvæmd innan rikisins, að svo miklu 
leyti sem ætlast verður til með sanngirni, annaðhvort sjálfur, eða aðrir hans 
vegna, og er honum þá skylt að veita öðrum leyfi til að nota uppgötvunina í 
iðn sinni, ef þess er beiðst, mót endurgjaldi.

P& er liðin er þrjú áf frá því, er einkaleyfisbrjef var gefið út, er 
einkaleyfishafa sömuleiðs skylt að leyfa notkun einkaleyfisins þeim, er hefir 
yngra einkaleyfi fyrir uppgötvun, sem er mjög mikilsvarðandi fyrir iðnaðinn, 
en ekki er unt að hagnýta án þess að nota eldra lej'fið, enda komi endur- 
gjald fyrir. Fegar svo lagað leyfi er veitt, er eiganda eldra einkaleyfisins liins 
vegar heimilt að nota uppgötvun þá, er seinna varð einkaleyfð, gegn end- 
urgjaldi.

Ráðherra atvinnumálanna sker úr þvi, hvort skilyrði eru til þess að 
öðlast leyfi til að nota einkaleyfi annars manns, samkvæmt lagagrein þessari. 
Sá, sem ber slíkt mál upp, greiði gjald, að upphæð 100 kr. Urskurði ráðherr- 
ans má, innan þriggja mánaða frá því er hann var uppkveðinn, skjóta til 
dómstólanna, að því er snertir skilning þann á lögunum, sem úrskurðurinn 
er bvgður á.

(irein þessi nær ekki til einkaleyfa, sem eru eign hins opinbera.
Að áskildu gagnkvæmi, getur konungur samið svo um við önnur riki, 

að það skuli eigi hafa lögmæltar afleiðingar, þótt uppgötvun komist eigi i 
framkvæmd i ríki hjer.

9. gr.
Endurgjald það, er einkaleyfisháfa ber samkvæmt >8. gi\, skal ákveðið 

með mati óvilhallra manna, ef ekki næst samkomulag.
Nú er endurgjald ákveðið þannig, að greiða skuli tillekna fjárhæð eitt 

skifti fyrir öll, og skal inna hana af hendi áður en farið er að nota upp- 
götvunina.

Sje afgjald ákveðið, skuln matsmennirnir, et einkaleyfishafi fer þess á
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leit, einnig tiltaka gjalddaga á þvi og ákveða, hverja tivggingn setja skuli fyrir 
skilvíslegri greiðslu þess.

Afgjald það, er ákveðið er með mati eða úrskurði atvinnumálaráð- 
herrans, má innheimta mað lögtaki.

10 . gr.
l’að á undir atvinnumálaráðherrann að gera út um einkalevfisum-

sóknir.
Sá, sem vill beiðast einkaleyfis fyrir uppgötvun, á að senda ráðuneytinu :

1 . beiðni um einkaleyfi, er stíluð sje til ráðuneytisins og tvírituð;
2 . lýsing á uppgötvuninni, tvíritaða;
3. enn fremur uppdrátt, ef með þarf til þess að lýsingin skiljist, og eiga sömu- 

leiðis að vera tvö eintök af honum ; eftir atvikum ber einnig að senda 
fyrirmynd, sýnishorn o. fl.;

4. yfirlýsing um það, hvort beiðst hefir verið einkaleyfis í öðru ríki, er veitir 
einkaleyfi að rannsókn framfarinni.

Áður en leyfi sje veitt getur ráðuneytið heimtað, að lögð sje fvrir það 
skýrsla um árangur af umsókn um einkaleyfið í öðrum ríkjum. Ef ekki hefir 
verið sótt um einkaleyfi í öðrum rikjum, útvegar ráðuneytið sjer upplýsingar 
um, hvort skilyrðum þeim sje fullnægt, sem sett eru í 1., 2. eða 4. gr. laga 
þessara. Ráðuneytið getur ákveðið, að umsækjandi skuli bera útgiöldin við 
þetta.

1 1 . gr.
í beiðninni skal greina nafn beiðanda, stöðu og heimili, svo og lákna 

uppgötvunina, eins og ætlast er til að hún eigi að verða nefnd í leyfinu. Beið- 
andi skal og segja til, hver uppgötvari er; ef það er annar en sjálfur hann, 
ber honum að leiða fullnægjandi rök að því, að hann sje löglega að rjetti 
hins kominn.

I.ýsingin á að vera svo glögg og fullkomin, að þeir, sem þekkingu hafa 
lil að bera, þurfi ekki frekari leiðbeiningar við til að framleiða og nota npp- 
götvunina. Þar á að vera ljós skilgreining á því, sem beiðandi telur vera upp- 
götvun og vill því fá verndað með einkaleyfi. Uppdrættir skulu vera greini- 
legir og haldgóðir og þannig, að allir heildarpartar, sem drepið er á í lýsing- 
unni, komi fram i þeirn, enda eiga þeir i lýsingu og uppdrætti að vera tákn- 
aðir með sömu bókstöfum eða töium.

Nú vill maður beiðast einkaleyfis fyrir fleiri uppgötvunum en einni, 
og er hver annari óháð, og skal hann þá bera upp sína beiðnina fvrir hverja 
uppgölvun.

12. gr.
Einkaleyfisbeiðni skal fylgja yfirlýsing beiðanda um, að hann játisl 

undir islensk lög i öllum máium, er varða hið islenska einkaleyfl, og lofi að 
svara til sakar í lögsagnarumdæmi Reykjavikur. Nú er beiðandi ekki heimilis- 
fastur hjer á landi, eða lætur af heimilisfangi hjer, enda hafi hann ekki sagt 
ráðuneytinu til einhvers, er hjer sje heimilisfastur og hafi umboð fyrir hann, 
eða umboð fellur úr gildi, og er þá rjett að senda tilkvnningar allar, cr snerta
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einkaleyfið, svo og slefnur til rjettarhalda hjerj á landi, í ábyrgðarbrjefi, er 
sent sje atvinnumálaráðaneytinu til framskila og beri utanáskrift beiðanda eða 
umboðsmanns hans erlendis, samkvæml því, sem sagt hefir verið til i beiðn- 
inni eða síðar tilkynt ráðuneytinu. Bæjarfógetinn í Reykjavik tiltekur stefnu- 
frestinn, þá er stefnt er á þennan hátt.

13. gr.
Ef beiðni um einkaleyfi er ekki með þeim frágangi, sem fyrirskipað 

er i 10 .—12 . gr., setur ráðuneytið beiðanda hæfilegan frest til að ráða bót á 
þvi, sem áfátt er.

Þegar beiðnin er í rjettu lagi, lætur ráðuneytið birta stuttorða auglýs- 
ingu um, að hún sje komin þvi í hendur, og skal þar getið nafns beiðanda, 
stöðu hans og heimilis og uppgötvunin nefnd á nafn. Jafnframt skal beiðnin 
með fylgiskjölum lögð fram almenningi til sýnis á þeim stað, er ráðuneytið 
tiltekur. Beiðandi á heimtingu á, að auglýsingu og framlengingu sje frestað i 
fi mánuði, frá þvi er beiðnin var afbent.

14. gr.
1 12 vikur frá birtingu auglýsingar er sjerhverjum frjálst að gefa sig 

fram við ráðuneytið og hreyfa mótmælum gegn þvi, að einkaleyfi verði veitt, 
hvort sem nú mótmælin eru bygð á því, að til þess bresti almenn skilyrði, 
eða því er haldið fram, að leyfisveiting mundi koma í bág við einkarjett mót- 
mælanda. Mótmæli skulu vera skriíleg og rökstudd, og á að gefa leyfisbeið- 
anda kost á að segja álit sitt um þau.

15. gr.
Nú synjar ráðuneyttð beiðanda um einkaleyfið, en hann telur synjun- 

ina ekki vera á rökum bygða, og á hann þá heimting á, að málið verði tekið 
upp aftur og rannsakað á ný, ef hann fer þess á leit við ráðuneytið innan 12 
vikna frá því, er hann íjekk frá því tilkynning um úrslitin. og gerir grein fyrir 
málaleitun sinni.

16. gr.
Nú hefir ráðuneytið úrskurðað, að veita megi einkaleyfi, og skal það 

tilkynt beiðanda og honum jafnframt tjáð, að honum beri að útleysa einka- 
leyfið innan 3 vikna frá þvi, er honum barst tilkynningin. Ráðuneytið aug-
lýsir, að levfið sje útleyst, þegar það er gert.

17. gr.
Ráðuneytið heldur skrá yfir öll einkaleyfi, sem út eru gefin, og skal 

þar geta um aðalefni hvers einkaleyfis og dagsetning, en frá henni telst gildi 
þess, svo og nafn, stöðu og heimili einkaleyfishafa og umboðsmanns hans, ef 
nokkur er.

Þegar einkaleyfistíminn er á enda, eða einkaleyfi fellur niður, eða er
metið ógilt að öllu eða nokkru levti, skal þess getið í einkaleyfaskránni.

Sömuleiðis skal geta þess i skránni, er ráðuneytinu berst tilkynning 
um skilriki fyrir, að einkaleyfi hafi verið framselt öðrum, eða höfð hafi verið

Alþt.  1922. A. (31. lö g g ja f a r p in g ) .  19
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umboðsmannaskifti. Meðan ekki er komin tilkynning um slíkt, má höfða mál 
út af einkaleyfinu á hendur hinum fyrri einkaleyfishafa eða umboðsmanni.

Hverjum manni er heimilt að kynna sjer bæði einkaleyfaskrána og 
umsóknir þær, lýsingar og annað, er snertir útgefin einkaleyfi.

18. gr.
Auglýsingar frá ráðuneytinu um einkaleyfi skulu birtar í blaði því, 

sem flytur opinberar auglýsingar.

19. gr.
Nú telur einhver, að einkaleyfi komi í bága við rjett sinn, eða við 1. 

gr. 3. lið í lögum þessnm, og að því hefði ekki átt að veita það, eða veita það 
innan þrengri takmarka en gert heflr verið, og getur hann þá höfðað mál til 
ógildingar einkaleyfinu á heiinilisþingi, eða umsömdu varnarþingi, einkaleyfis- 
hafa eða umboðsmanns hans í ríki hjer, sbr. 12 . gr.

1 hvert skifti sem dæmt er, að einkaleyfi sje niður fallið eða ógilt, ber 
dómstólnum að senda ráðuneytinu afrit af dómnum.

20. gr.
Hver sá, er gengur á rjettindi þau, er einkaleyfi veitir (5. gr.), er skyld- 

ur að bæta þeim, er fyrir ágangi verður, alt það tjón, er hann af því bíður, 
samkvæmt almennum skaðabótareglum; munir þeir, er ólöglega hafa verið að- 
fluttir, tilbúnir eða boðnir til kaups, skulu látnir af hendi við hann, ef hann 
krefst þess, gegn því að hann greiði andvirði þeirra, eða að það sje látið koma 
upp í skaðabætur þær, er honum bera. Sá, sem af ásettu ráði gengur á einka- 
leyfisrjett, skal auk þess sæta sektum, alt að 2000 kr. fvrir fyrsta brot, og ef 
brotið er ítrekað, alt að 4000 kr. eða fangelsi. Sektirnar renna í ríkissjóð.

2 1 . gr.
Mál, sem höfðuð eru í því skyni að koma fram hegningu eftir 20. gr., 

skulu rekin sem einkalögreglumál.
Nú er þvi haldið fram í málinu, að einkaleyfið sje niður fallið eða 

ógilt, og ber að leggja dóm á það atriði, svo framarlega sem sekt eða sýkna 
hins kærði er undir því komin.

Bæði hegning og skaðabætur falla niður, ef ágangur er ekki kærður 
innan árs frá því, er einkaleyfishafa varð kunnugt um hann, eða innan 3 ára 
frá því, er hann átti sjer stað.

22 . gr.
Lög þessi ná eigi til einkaleyfa, er veitt hafa verið eftir reglum þeim, 

er gilt hafa hingað til.
Með einkaleyfisumsóknir, sem bornar hafa verið upp, en ekki afgreidd- 

ar, áður en lög þessi ganga í gildi. ber að fara eftir reglum þeim, er gilt hafa 
til þessa, og ber að veita einkaleyfi, ef til kemur, eftir sömu reglum.

23. gr.
Nú hefir uppgötvun verið sýnd á íslenskri sýningu, eða alþjóðasýningu
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hjer á landi, og á þá fundningarmaður heimting á að fá einkaleyfi fyrir henni, 
ef hann ber upp beiðni um það innan 6 mánaða frá þvi, er uppgötvunin var 
látin á sýninguna, og kemur þá eigi til greina, þó að uppgötvuninni hafi á þvi 
tímabili verið lýst, eða hún notuð, svo sem segir í 3. lið 1. greinar. Með 
konunglegri tilskipun má ákveða, að hið sama skuli gilda um uppgötvanir, 
sem sýndar eru á alþjóðasýningum i öðru ríki,

Enn fremur má ákveða með konunglegri tilskipun:
1 . að hver sá, er sótt hefir um einkaleyfi fyrir uppgötvun í öðrum rikjum, 

er tilgreind sjeu, einu eða fleirum, skuli eiga heimting á að öðlast einka- 
leyfi fyrir hinni sömu uppgötvun hjer á landi, ef hann beiðist þess innan 
12 mánaða frá því er fyrsta beiðnin var borin upp, og það þótt uppgötv- 
uninni hafi á nefndu tímabili verið lýst, eða hún notuð, svo sem segir i
3. lið 1. greinar; og

2 . að beiðni, sem þannig hefir verið borin upp hjer á landi, skuli standa svo 
að vigi gagnvart öðrum beiðnum, sem hafi hún verið borin upp jafn- 
snemma og sú, er fyrst var borin upp i öðru ríki.

24. gr.
Ráðuneytið getur sett nánari reglur um afgreiðslu einkaleyfa, fyrir- 

komulag einkaleyfisbrjefa og efni, svo og annað, er með þart til að koma lög- 
unum i framkvæmd.

25. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1923.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Stjórnin lagði fyrir Alþingi 1919 frumvarp til laga um einkaleyfi, og var 
j það samþykt með nokkrum breytingum í efri deild, en í neðri deild mun ekki
i hafa unnist tími til að fjalla um það. Stjórnin lagði frumvarpið aftur fyrir Al-
j þingi 1920, eins og það hafði verið samþykt i efri deild 1919. Fjárhagsnefnd efri
j deildar fjekk frumvarpið til meðferður og bar fram allmargar breytingar á því,
j en hin víðtækasta þeirra var sú, að sett verði á stofn bjer sjálfstæð einkaleyfis-
j nefnd, sem geri út um öll einkaleyfismál. En slikt fyrirkomulág hlýtur að hafa
j svo tilfinnanlegan kostnað i för með sér, að ráðuneytið, eins og nú stendur, sjer

sjer ekki fært að leggja til, að það sje tekið upp.
Ráðuneytið hefir því talið rjettast að leggja nú fyrir Alþingi frumvarpið 

frá 1920, aðeins með einni breytingu á siðustu málsgrein 10 . gr. í tjeðu frum- 
varpi var svo ákveðið, að áður en leyfi sje veitt beri umsækjanda að færa sönn- 
ur á, að skilyrðum þeim væri fullnægt, sem sett voru i 1., 2. eða 4. gr. frum- 
varpsins. í frumvarpi þvi, sem hjer liggur fyrir, er aftur á móti ákveðið, að ráðu- 
neytið geti heimtað, að lögð sje fyrir það skýrsla um árangur af umsókn um 
einkaleyfi í öðrum rikjum. En ef ekki hefir verið sótt um einkaleyfið í öðrum 
rikjum. útvegar ráðuueytið sjer sjálft upplýsingar um, hvort framantiiteknum skil-
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yrðum sje fullnægt. Breyting þessi miðar að því að ljetta fyrir umsækjanda. í 
langflestum tilfellum er sótt er um einkaleyfi, mun einnig hafa verið sólt um það 
í öðru ríki, sem heimtar rannsókn á undan veitingu einkaleyfis. Það verður þvi 
hjerumbil altaf hægt að láta sér nægja sönnun fyrir því, að þetta ríki veiti eða 
hafi veitt einkaleyfið. Og þá er jafnaðarlega fært að veita islenskt einkaleyfi. í 
þeim sjaldgæfu undantekningartilfellum, sem eingöngu er sótt um einkaleyfi hjer 
í landi, en ekki í öðrura rikjum, hefir ráðuneytið nú fengið loforð um aðstoð 
við rannsókn einkaleyfisbeiðna hjá einkaleyfa-nefndinni i Danmörku, gegn sjer- 
stakri borgun, en eflir frumvarpinu verður miklu sjaldnar þörf á slíkri aðstoð en 
hingað til, með því að ávalt hefir verið leitað tillagna einkaleyfa nefndarinnar 
um málin í öllum tilfellum, þegar ekki hafði verið sótt um einkaleyfi i Danmörku, 
en samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi þarf ekki að Ieita til nefndarinnar í öllum 
þeim tilfellum, sem sótt hefir verið um einkaleyfi í Noregi, Sviariki, Englandi 
eða Þýskalandi, þótt ekki hafi verið sólt um einkaleyfi í Danmörku, því að úr- 
skurðir einkaleyfa-nefnda i tjeðum ríkjum geta jafnt og úrskurðir dönsku einka- 
leyfa-nefndarinnar lagst til grundvallar við íslensk einkaleyfi. Hjerumbil ávalt, er 
orðið hefir að leita aðsloðar dönsku nefndarinnar, hafa ástæðurnar eiumitt verið 
þannig, að umsækjandi hefir sótt um einkaleyfi í öðru ríki, t. d. Noregi, en vegna 
þess, hvernig uppgötvuninni hefir verið varið, t. d. viðvíkjandi hagnýtingu vatns- 
afls, hefir hann ekki þurft að sækja um einkaleyfi i Danmörku. Þá eru i raun- 
inni aðeins eftir þau fáu tilfelli, þegar eingöngu er sótt um einkaleyfi hjer í landi, 
sem sje venjulega eingöngu er íslendingar hafa eða hyggjast hafa gert uppgötvun, 
en einmitt í þessum tilfellum þarf ráðuneytið að geta útvegað fulla vissu fyrir 
þvi, að um frumlega uppgötvun sje að ræða. Og i þessu efni hefir ráðuneytið 
eins og að framan segir, Ioforð um aðstoð einkaleyfa-nefndarinnar dönsku.

8. Frumvarp

til laga um kennaraskóla.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

I.

Um markmiö skólans og skipulag.

1 . gr.
Það er markmið kennaraskólans að veita nemendum bæði almenna 

mentun og sjermentun i þvi, sem tilheyrir uppeldi barna og kenslu,

2 . gr.
1 skólanum eru fjórar ársdeildir.

3. gr.
Skólinn er jafnt fyrir konur sem karla. Kenslan veitist ókeypis.
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II.

l'm kensluna.

1. gr.
í skólanum skal kenna: íslensku, dönsku, sögu, þjóðhagsfræði, landa- 

fræði, náttúrusögu, heilsufræði, eðlisfræði, efnafræði, stærðfræði, skrift, teiknun, 
handavinnu, söng, líkamsæfingar, kristinfræði, uppeldisfræði og kenslufræði og 
kensluæfingar. Auk þess skal nemandi hver fá kenslu annaðhvort i ensku eða 
þýsku, eftir vali meiri hluta nemenda er þeir setjast i 1. bekk. Kenslu i garð- 
vrkju og matreiðslu má taka upp.

5. gr.
Kensiuæíingar skulu nemendur fá i æfingaskóla i sambandi við kenn- 

araskólann. Æfingaskólinn sje barnaskóli með 6 ársdeildum að minsta kosti 
og sjerstökum skólastjóra, undir yfirstjórn skólameistara kennaraskólans.

III.

Um próf og einkunnir.

ti. gr.
1 skólanum skulu auk inntökuprófs vera tvennskonar próf, árspróf óg 

burtfararpróf, er nefnist kennarapróf.

7. gr.
Viðj kennarapróf og inntökupróf skólans skulu auk kennarans sem 

prófar vera tveir prófdómendur, skipaðir af vfirstjórn skólans samkvæmt til- 
lögum skólaráðs.

8. gr.
Einkunnastiga Örsteds skal hafa við prófin.

IV.

Um inntöku nemenda.

9. gr.
l'il þess að verða tekinn í 1. bekk skólans skal nemandi vera fullra 17 

ára við byrjun skólaársins og ganga undir próf, er sýni að hann hafi þann 
þroska og þá kunnáttu, er heimtuð verður í reglugerð skólans.
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V.

Um kenslutima.

10. gr.
Skólinn byrjar l'yrsta október og stendur til 30. júní. Ársprófum og 

kennaraprófum skal þó lokið 14. maí. en i síðari hluta maí og allan júní sje 
námsskeið til framhaídsmentunar kennara, að minsta kosti fimm vikur fullar.

VI.

Um kennara skólans.

1 1 . gr.
Við kennaraskólann skulu, auk skólameistara og forstöðumanns æf- 

ingaskólans, að jafnaði vera þrír skipaðir kennarar, en aðrir kennarar 
eftir þörfum.

12 . gr.
Tii þess að geta orðið skólameistari, skipaður kennari kennaraskólans 

eða forstöðumaður æfingaskólans, verður umsækjandi:
1. Að hafa lokið embættisprófi i þeim greinum, sem hann aðallega á að
* kenna, og hafa staðist próf i aðalatriðum uppeldis- og kenslufræðinnar og

verklegri kenslu. — Undanþágu má þó veita þeim, er hefir viðurkenda 
yfirburði i þeim greinum, sem hann á að kenna.

2. Að vera laus við hvern þann sjúkdóm eða likamsgalla, er gerir hann ó- 
hæfan til starfsins.

3. Að eiga það siðgæði og þá lyndistestu og lipurð, er þarf til að stjórna 
ungum mönnum.

Kennarar við æfingaskólann skulu að minsta kosti hafa gott kennarapróí.
Enginn getur fengið veitingu fyrir kennaraembætti við skólann, nema 

hann hafi verið settur til að þjóna embættinu að minsta kosti eitt ár. Hafi 
hann ekki fengið veitingu fyrir embættinu innan tveggja ára, má hann eigi 
gegna þvi lengur.

Hverjum kennara sem hjer eftir verður skipaður við kennaraskólann, 
er skylt að láta af embætti 65 ára að aldri með þeim lifeyri, sem hann þá 
hefir unnið sjer, nema yfirstjórn skólans skori á hann að halda embætt- 
inu lengur.

13. gr.
Stundakennara setur yfirstjórn skólans samkvæmt tillögum skólaráðs.



Þíngskjal 8 151

V II.

Um yflrstjórn skólans og skólaráð. 

14. g r. 

Y firs tjó rn  s k ó la n s  h e f ir  r á ð u n e y tið .

15. g r.
T il a ð s to ð a r  s je r  v ið  f r a m k v æ m d  u m s jó n a r in n a r  h e fir  rá ð u n e y tið  

s k ó la rá ð . 
I s k ó la rá ð in u  s i t ja :  

1. S k ó la m e is ta r i  k e n n a ra s k ó la n s .
2. S k ó la f ró ð u r  m a ð u r ,  e r  r á ð u n e y tið  s k ip a r  ti l  6  á ra .
3. S k ó la f ró ð u r  m a ð u r ,  e r  h á s k ó la rá ð ið  k ý s ti l  6 á ra .

V III.

Ýmisleg ákvœdi. 

16. g r. 

M eð re g lu g e rð  v e r ð u r  n á n a r  á k v e ð ið  u m  t i lh ö g u n  k e n s lu n n a r ,  p ró f  og 
e in k u n n ir ,  in n tö k u  n e m e n d a  i s k ó la n n , k e n s lu t ím a  og ley fi, re g lu  og  aga, 
k e n n a ra  sk ó la n s , s k ó la rá ð , k e n n a ra p ró f ,  s tú d e n ta  og  k a n d íd a ta ,  f ra m h a ld s -  
n á m ssk e ið . 

17. g r . 

L ög þessi ö ð la s t g ild i . . . og e ru  í r á  s a m a  tim a  ú r  g ild i n u m in  . . .

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Alþingi 1919 samþykti þingsályktun um rannsókn og endurskoðun á 
fræðslumálum landsins. Samkvæmt þessari þingsályktun kvaddi ráðuneytið þá 
prófessorana dr. phil. Guðmund Finnbogason og sira Sigurð Sívertsen til þess að 
vera stjórninni til aðstoðar við rannsókn þessa og athugun.

Eitt verkefni þessarar þingsályktunartillögu, er endurskoðun alls skipu- 
lags kennaraskólans. Hafa hinir tilkvöddu menn gert tillögu um nokkra breyt- 
ingu á kennaraskólanum og gert frumvarp þar um. Frumvarp þetta hefir ráðu- 
neytið fallist á i aðalatriðum, og er það tekið hjer upp óbreytt að óðru en því, 
er nú skal greint:

10 . gr. frumvarps prófessoranna er þannig:
nSkólinn byrjar 1 . október og stendur til 1 . júní. Ársprófum og kennara-
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prófum skal þó lokið 14. maí, en í júnímánuði sje náinsskeið til framhalds- 
mentunar kennara«.

Breytingin hjer er sú, að það er beint tekið fram í stjórnarfrumvarpinu, 
að framhaldskenslan skuli einnig vera i maí, og mun sú hafa verið tilætlunin 
frá upphafi, þótt það kæmi eigi fram í hinu upphaflega frumvarpi.

Greinar þær, er feldar eru burt úr frumvarpi prófessoranna eru þessar:

14. gr.: Skólalækni skal skipa til þriggja ára i senn eftir tillögum skólam eistara og 
kennarafundar, og fær hann ákveöin árslaun fyrir störf sín í þarfir skólans«.

17. gr.: oViö kennaraskólann skal vera sjóður, er nefnist oí.ánssjóður Kenn- 
araskólansn.

18. gr.: »í sjóð þenna skal renna:
1. Helmingur þess námsstyrks, sem veittur er á fjárlögum árs hvers til skólans.
2. Vextir af fé sjóðsins, og afborganir af fé því, er hann lánar út.
3. Gjafir þær, er honum kunna að verða gefnar«.

19. gr.: »Sjóðnum skal verja til lánveitingar handa nemenduni kennaraskólans«.

Svo hefir verið felt úr frumvarpinu ákvæðin um að reglugerð ákveði um 
skólalækni og lánssjóð.

Pað virðist ekki þörf á að skipa sjerstakan lækni handa þessum skóla. 
Hægt ælti að vera að fá nægilegl lækniseftirlit með skólanum, án þess svo sem 
að stofna við hann sjerstakt læknisembætti, og með minna kostnaði en ef ákvæð- 
ið í 14. gr. hins upphaflega frumvarps hjeldist.

Ráðuneytið hefir ekki getað fallist á nýmælið um lánssjóðinn, meðal 
annars af því að lítil líkindi eru til þess að ríkissjóður verði í bráð fær um að 
veita meiri námsstyrk til skólans, en þarf árlega handa hinum allra fátækustu 
nemendum.

Að Öðru leyti er vísað til »Mentamálanefndarálits II. Kennaraskólans«.

9. Frumvarp

til laga um hitun kirkna.

(Lagt fvrir Alþingi 1922).

1 . gr.
Ef meiri hluti lögmæts safnaðarfundar æskir þess, skal eigandi sóknar- 

kirkju eða forráðamaður, setja sæmilegan ofn í hana, svo fljótt sem unt er.
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2 . gr.
Ef kirkja er safnaðarkirkja eða ljenskirkja, þá skal greiða kostnað af 

útvegun og uppsetningu hitunartækja, svo og viðhald þeirra, af sjóði kirkju. 
Nú er kirkja bændakirkja eða rikissjóðs, og skulu þá kirkjueigendur bera 
kostnaðinn,

3. gr.
Greiða skal eldsneyti til kirkjuhitunar af sjóði safnaðarkirkju og Ijens- 

kirkju. Ef bændakirkja er eða ríkissjóðs, þá skal skifta eldsneytiskostnaði jafnt 
á alla gjaldskylda safnaðarmenn.

4. gr.

Skylt er forráðamanni kirkju eða eiganda að tryggja hana við elds- 
voða, jafnskjótt sem hitunartæki hafa verið sett í hana.

Sjóður kirkju stendur straum af vátryggingarkostnaði, ef hún er safn- 
aðarkirkja eða ljens. Annarskostar gerir eigandi það.

5. g r. 

L ög  þ essi ö ð la s t g ild i 1. jú l i  1922.

G r e i n a r g e r ð .

Biskupinn heflr samið uppkast til frumvarps þessa. Uppkastinu hefir 
verið brevtt nokkuð að forminu til, og skal eftirfarandi tekið fram um frum- 
varpið, en ástæður biskups eru prentaðar hjer sem fylgiskjal.

Það er enn ótílt til sveita, að kirkjur sjeu hitaður. Flestar vantar hit- 
unartæki. Er þó jafnvel enn brýnni þörf þess nú en fyrrum, því að nú hafa 
menn víðast vanist þvi að hita býbýli sín, og bregður því við að sitja í köld- 
um húsum. Auk þess eru timburkirkjur og steinkirkjur stórum kald- 
ari en torfkirkjurnar voru. Seta í óhituðum kirkjum í köldu veðri er auðvitað 
stórhættuleg heilsu manna, og einkum vegna þess, að margir, sem kirkju 
sækja að vetrarlagi, koma þangað heitir og móðir af göngu. Tekur þetta jafnt 
til prests sem annara sóknarmanna. Óhituð hús þykja nú alment óhæf til 
fundahalda á vetrum, og tekur þetta ekki siður til kirkna en annara húsa.

Um 1. gr.
Framangreind rök leiða að vísu til þess, að all af skuli lögskylt að 

setja hitunartæki í kirkju. t*að þykir þó hentara, að láta meiri hluta safnaðar- 
funda ráða þessu. Um lögmæti safnaðarfunda fer samkvæmt 3. gr. laga nr. 36
16. nóv. 1907.

U m  2.  og 3.  gr.

Það þykir einsætt, að kirkjueigendur, bændur og rikissjóður, kosti að 
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 20
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ö llu  ley ti ú tv e g u n , u p p s e tn in g u  og v ið h a ld  h i tu n a r tæ k ja  í s ín a r  k irk ju r . Ella 
g re ið is t þessi k o s tn a ð u r  a f  s jó ð i k irk ju .

Um 4. gr.
Þ a ð  v irð is t  e in sæ tt, að  lö g le ið a  sk y ld u  til a ð  try g g ja  k i r k ju r  v ið  e ld s- 

v o ð a , þ e g a r  fa r ið  e r  a ð  h ita  þ æ r. Þ a ð  e r  fy rs t og f re m s t s k a ð i fo r r á ð a n d a  eða 
e ig a n d a  k irk ju ,  e f h ú n  b r e n n u r .  Þ v í v irð is t r é tt ,  að  þ e ir  k o s ti try g g in g u n a .

Um 5. gr.
Ákvæði greinarinnar er til þess, að enginn geti verið í vafa um það, 

hve nær heimilt sé orðið að krefjast hitunartækja í kirkju. Og ef söfnuðir 
skyldu óska þeirra þegar i sumar, þá ælti að verða auðvelt að afla þeirra 
fyrir næsta vetur.

FYLGISKJAL.

Á s t æ ð u r  b i s k u p s .

Enn eru kirkjur víðsvegar um land án allra hitunartækja. Munu allir 
geta orðið á eitt sáttir um, að ekki er lengur unandi við slikt fyrirkomulag, 
svo ósamrýmanlegt sem það er kröfum nútímans til þæginda innanhúss. Með- 
an ibúðir manna voru víðast hvar hjer á landi án allra hitunartækja, og al- 
þýða manna því yfirleitt harðgjörari en nú, var kuldinn í kirkjunum hvergi 
nærri eins tilfinnanlegur og nú er hann, ekki síst eftir að timburkirkjur hafa 
verið reistar um land alt i stað torfkirknanna gömlu. Nú horfir þetta alt öðru- 
visi við. Nú þekkjast varla þau mannahíbýli hjer á landi, þar sem upphitun 
eigi sjer ekki stað að einhverju leyti, en við það eru menn orðnir margfalt 
kulvísari en áður og kuldinn i kirkjunum að vetrarlagi margfalt tilfinnanlegri. 
Á þvi leikur þá ekki heldur neinn efi, að kuldinn i kirkjunum er eitt af þvi, 
sem hvað mest hefir dregið úr kirkjurækni víða til sveita á síðari tímum. 
Menn kinoka sjer við að fara að heiman i köldu veðri, til þess svo heitir af 
göngu að setjast inn í ískalda kirkju til að hlýða á messuflutning, enda liggur 
í hlutarins eðli hver hætta getur stafað af kirkjukuldanum fyrir heilsu manna. 
Þess eru þá líka nóg dæmi, að kuldi í kirkju hefir bakað mönnum það heilsu- 
tjón, er aldrei fjekst bót ráðin á. Og eins og kirkjukuldinn er óþolandi fyrir 
söfnuðinn, eins er hann það fyrir prestinn, þvi að auk þess sem hann aftrar 
því, að prestar geti rækl embættisskyldu sína sem orðsins þjónar, svoaðgagni 
sje, mikinn hluta ársins, þá er það heilsuspillandi fyrir prestinn að tala í ís- 
kaldri kirkju. Yfirhöfuð að tala verður ofnlaus kirkja ekki talin hæf til guðs- 
þjónustuhalds nú á tímum, hvort heldur litið er til safnaðanna eða prestsins.

Að sjálfsögðu hefir þetta nokkurn kostnað i för með sjer fyrir kirkj- 
urnar, en sá kostnaður er ekki meiri en svo, að með hækkun kirkjugjaldsins 
ætti það að vera hverri kirkju kleift að leggja út í þann kostnað, hvorf held- 
ur i hlut eiga safnaðarkirkjur, ljenskirkjur eða bændakirkjur.
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Samkvæmt þeirri reglu, sem viðgengst í öðrum löndum er lalið sjálf- 
sagt, að kostnaður við eldsneytiskaup leggist á söfnuðina. Þar sem kirkjur eru 
í umsjón og fjárbaldi safnaða er þetta sama sem, að sá kostnaður greiðist af 
sjóði kirkjunnar, svo sem annar kostnaður, er guðsþjónustuhaldið hefir í för 
með sjer, Og hið sama er um Ijenskirkjur, en þar sem bændakirkjur — svo 
og rikissjóðskirkjur — eiga í hlut verður að jafna þessum kostnaði niður á 
gjaldskylda sóknarmenn, svo sem persónugjaldi. Á sama hátt fer um vátrygg- 
ingargjald, því að sjálfsögðu verður að vátryggja allar kirkjur gegn eldsvoða 
frá sömu stund og hitunartæki hafa verið sett i kirkjurnar.

tO. Frum varp

til laga um verslunarskýrslur.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

1 . gr.
Um allar innfluttar og útfluttar vörur skulu viðtakendur eða sendend- 

ur varanna vera skyldir til, um leið og þeir taka við vörunum eða senda þær, 
að láta lögreglustjórum eða þeim, sem koma í þpirra stað, i tje skýrslur um 
tegund og magn varanna, löndin, sem þær eru kevptar frá eða seldar til, svo 
og innkaupsverð innfluttra vara að viðbættum flutningskostnaði til landsins og 
söluverð útfluttra vara á útflutningshöfn hjer á landi, alt eftir þvi sem eyðu- 
blöð þau greina og reglugerðir, sem landsstjórnin gefur út.

í lögum þessum telst handhafi farmskirteinis móttakandi innfluttrar 
vöru og sendandi útfluttrar vöru sá, er samkvæmt farmskírteini því, sem fylgja 
á vörunum til útlanda, er sendandi vörunnar. En sje sendandi fjarverandi, þá 
hvilir skyldan til að gefa verslunarskýrslu á þeim, sem annast afgreiðsluna á 
vörunni fyrir hann á burtfararstað útflutningsskips. Úlflutningshöfn telst sú 
höfn, þar sem vara er látin í skip og farmskírteini gefið út yfir hana beint til 
útlanda, hvort sem hún er flutt alla leið með sama skipi eða umhlaðin síðar 
i önnur skip.

Á sama hátt skal gefa skýrslur um böggla sem koma til landsins eða 
sendir eru úr landi i bögglapósti, en póststjórnin heimtir iun skýrslur um þá, 
en eigi lögreglustjóri.

2 . gr.
Eigi má án samþykkis lögreglustjóra eða umboðsmanns hans afhenda 

viðtakendum innfluttar vörur nje afgreiða vörur til útflutnings fyr en verslun- 
arskýrslur hafa verið gefnar um þær. Brot gegn þessum fyrirmælum varðar 
sektum, alt að 200 kr. á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanns skipsins, ef 
hann er þar á staðnum.
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3. gr.
Ef viðtakandi vöru eða sendandi veit eigi um verð vörunnar, þegar

skýrslu skal gefa, en býst við að fá vitneskju um það innan skamms tíma,
má veita honum stuttan frest til skýrslugjafar um verðið gegn þvi, að bann 
skuldbindi sig til að skýra frá verðinu sjerstaklega að frestinum liðnum. Ef
búast má við, að ekki fáist vitneskja um verðið fyr en eftir langan tíma, þá
skal gefa skýrslu strax um verðið, sem þá skal setja eftir áætlun.

4. gr.
Auk þess útdráttar úr farmskrá skips um þær vörur, er fara eiga á 

hverja einstaka höfn, sem samkvæmt lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll 
ber að afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans á hverri höfn, þar sem 
vörurnar eiga að affermast, skal einnig afhenda lögreglustjóra eða umboðs- 
manni hans á hverri böfn annað samhljóða eintak af farmskránni um vörur 
til þeirrar hafnar. Skal það siðan sent hagstofunni ásamt verslunarskýrslunum 
um þær vörur, er í farmskránni standa.

Nú er innflutt vara tilfærð á farmskrá skips til annars staðar en þess, 
sem innflytjandi samkvæmt farmskírteini á að fá hana afhenta og skal þá sá, 
er annast um umhleðsluna, eða ef um skipa-afgreiðslumenn er að ræða, af- 
greiðslumaður sá, sem veitti vörunum móttöku frá útlöndum, senda lögreglu- 
stjóra eða umboðsmanni hans, þar sem móttakandi er, farmskrá yfir vörur 
þær, sem sendar eru, og annað eintak af þeirri farmskrá ber honum 
að afhenda lögreglustjóra eða nmboðsmanni hans á þeim stað, sem 
varan er send frá, og varðar sömu sektum og getur i 2 . gr. ef út 
af er brugðið. Skal lögreglustjóri eða umboðsmaður hans á þeim stað, sem 
varan er send frá, bera farmskrá þessa saman við hina erlendu farmskrá, og 
skrifa þar að lútandi vottorð á hana. Um innheimtu og skil innílutnings- 
skýrslna fyrir slíkum vörum, fer svo á sömu leið og þær helðu verið innflutt- 
ar beint frá útlöndum til viðtakanda.

F’yrir hvert skip, er tekur vörur til útflutnings á einhverri höfn, skal 
skipstjóri eða afgreiðslumaður þess afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni 
hans þar, samrit af farmskrá um farm skipsins frá þeirri höfn, þar sem tald- 
ar sjeu upp allar vörur, sem skipið hefir tekið þnr við til útflutnings, þar með 
einnig þær vörur, sem umhlaðnar hafa verið þar úr öðrum skipum og til- 
greint vöi umagn hverrar vöru, er komi heim við hleðsluskirteini, og sje skráin 
undirrituð af skipstjóra. Farmskráin sendist svo hagstofunni ásamt verslunar- 
skýrslunum um vörur þær, sem á heuni standa.

5. gr.
Gefi nokkur visvitandi ranga skýrslu varðar það sektum frá 10-1000 

kr. Tregðist nokkur við að láta i tje skýrslu, sem hann hefir fengið frest til 
að gefa, má þröngva honum til þess að frestinum liðnum með dagsektum, 
2 — 10  kr. á dag, og getur lögrelustjóri tiltekið sektina i brjefi til hlutaðeiganda.

6 . gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið með sem almenn 

lögreglumál.
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/. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 16, 9. júlí 1909 um 

breytingu og viðauka við lög um hagfræðisskýrslur nr. 29, 8. nóv. 1895.

8. gi'-
Akvæði þessara laga gilda frá 1. janúar 1922.

Á s t æ ð u r  f y r i r  l a g a f r u m  v a r p i  þ e s s u .
Frá 1. janúar 1921 var gerð sú breyting á innheimtu verslunarskýrsln- 

anna, að farið var að heimta skýrsluum hverja sendingu jafnóðum og þær eru fluttar 
inn eða út, i stað þess að skýrslurnar bafa áður verið heimtar inn i einu lagi 
fyrir alt árið eftir árslok. Var breytingin einkum gerð í þeim tilgangi að geta 
fengið skýrslurnar fyr birtar, en jafnframt er búist við, að þær verði miklu áreið- 
anlegri með þessu móti. Til þess að koma breytingu þessari á þurfti ekki laga- 
breytingu, því að í 1 . gr. laga nr. 16, 9 . júlí 1909 um breytingu og viðauka við 
lög um hagfræðisskýrslur eru inn- og útflytjendur skyldaðir tit að gefa sem ná- 
kvæmastar skýrslur um inn- og útfluttar vörur, »alt eftir þvi sem eyðublöð þau 
greina og reglugerðir, er landsstjórnin gefur út«, en ekkert er tekið fram um, 
hve oft skýrslurnar sjeu gefnar eða hvenær. Fyrirkomulag þetta hefir nú verið 
reynt í eitt ár, og eru allar horfur á, að það muni gefast miklu betur heldur en 
gamla fyrirkomulagið, enda þótt allvíða hafi orðið töluverðir misbrestir á inn- 
heimtunni og hún ekki gengið eins greiðlega og reglulega eins og til var ætlast. 
Þá hefir það líka komið i Ijós, að til þess að tryggja það, að innheimta skýrsln- 
anna geti orðið fullnægjandi, er þörf á nokkrum lagafyrirmælum, og því er frum- 
varp þetta fram borið. Eru lekin upp i það öll þau fyrirmæli, sem nauðsynlegt 
virðist að hafa í lögum um verslunarskýrslur og er þvi ætlast til, að lög þau, 
sem nú gilda um þessi efni (lög nr. 16, 9. júli 1909) falli burtu, þegar frumvarp 
þetta verður að lögum.

Um 1. gr.
Hjer er ekki um önnur nýmæli að ræða en að það er beinlínis tekið

fram, að skýrslurnar skuli gefnar strax um leið og vörurnar eru fluttar inn eða
út. Einnig er ákvæði um, að póststjórnin skuli annast innheimtu skýrslna um 
það sem sent er i bögglapósti. Um slíkar vörur hefir einnig áður verið skylt að 
gefa skýrslu, en í reyndinni hafa skýrslur aðeins verið gefnar um nokkurn hluta 
þeirra, og svo hlýtur jafnan að verða, nema póststjórnin annist um innheimtuna.

Um 2. gr.
Ákvæði þessarar greinar er i samræmi við 6 . gr. vörutollslaganna nr. 38,

27. júní 1921, þar sem skýrslugjöfin er gerð hjer að beinu skilyrði fyrir innflutn- 
ingi og útflutningi varanna eins og tollurinn er nú og lögreglustjóra gefið vald
yfir vörunum þar til skýrsla er gefin, Þetta ákvæði er nauðsynlegt til þess að
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lögreglusljóri geti æfinlega þvingað fram skýrslu jafnvel þótt innflytjendur eða út- 
flytjendur skyldu sýna mótþróa eða vanrækslu í því efni. Einkum er þetta nauð- 
synlegt, þar sem stimpilgiald af innfluttum vörum samkv. stimpilgjaldslögunum 
frá 15. mars 1920 fellur í burtu í árslok 1921, því að samkvæmt þeim hefir öll- 
um innflytjendum verið skvlt uð sýna lögreglustjóra innkaupsreikninga sína og 
hefir hann þá getað notað þá til þess að gera eflir verslunarskýrslu, ef hana vantaði.

Um 3. gr.
Þar sem aðalreglan er sú, að skýrsla sje gefin um leið og varan er flutt 

inn eða út, þá er Iögreglustjórum í þessari grein leyft að gefa undanþágu hjer frá 
að . því er snertir skýrslu um verð, þegar inn- eða útflytjandi veit ekki um verðið 
t. d. vegna þess, að innkaupsreikningur er ókominn eða varan er send út óseld. 
Þó má lögreglustjóri aðeins veita stuttan frest til verðskýrslu, svo að setja verður 
áætlað verð, ef langt er að biða þess, að fullkomin vissa fáist um verðið, því að 
öðrum kosti mundi þetta seinka altof mikið fyrir skýrslunum.

Um 4. gr.
Hjer er ákveðið, að afhenda skuli lögreglustjóra sjerstaka farmskrá bæði 

um innfluttar og útfluttar vörur, sem hann notar til þess að heimta eftir skýrsl- 
urnar og sendir svo hagstofunni ásamt skýrslunum. Farmskrá, sem lögreglustjór- 
ar fá nú um innfluttar vörur, nota þeir við innheimtu á tollinum og láta fylgja 
sem fylgiskjal með vörutollsreikningunum, en það er nauðsynlegt fyrir þá að 
hafa einnig aðra farmskrá, er þeir geti notað sem yfirlit yfir skýrslurnar og merkt 
við í því, er skýrslur koma, og fyrir hagstofuna er nauðsynlegt að fá slikt yfirlil 
jafnframt skýrslunum til þess að geta strax sjeð, hvort allar skýrslur sjeu komn- 
ar, sem koma eiga. Farmskrár um útfluttar vörur hefir eigi áður verið skylt að 
afhenda, en fyrir skýrslugjöfina eru þær jafnnauðsynlegar sem farmskrár um inn- 
fluttar vörur.

Um 5. gr.
Refsiákvæðin í þessari grein eru tekin eftir gildandi lögum, aðeins eru 

sektarupphæðirnar hækkaðar nokkuð vegna lækkaðs peningagildis, og dagsektir 
eru að eins lagðar við vanrækslu á skýrslugjöf, sem frestur hefir verið veittur til, því 
að á meðan að halda má sjálfum vörunum virðist ekki þörf á frekara aðhaldi.

Um 6.—7. gr.
Greinar þessar gefa ekki tilefni til neinna athugasemda.

Um 8. gr.
Vegna þess að með ársbyrjun 1922 missa lögreglustjórar þann styrk við 

skýrsluinnheimtuna, sem þeir hafa haft i stimpilgjaldinu af innfluttum vörum, þá 
virðist æskilegt og jafnvel nauðsynlegt að lög þessi gildi frá ársbyrjun 1922.
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11. Frumvarp

til laga um skattmat fasteigna.

(Lagt fjrir Alþingi 1922).

1 . gr.
Fasteignir allar, sem meta þarf til skatts þangað til allsherjar skatt- 

mat fer fram, skulu metnar af úttektarmönnum, þar sem þeir eru, en annars 
af 2 mönnum, sem sýslumaður eða bæjarfógeti nefnir til, hvort sem ástæð- 
an til matsins er sú, að eignin er ekki tekin í gildandi fasteignamat eða að 
endurmat fer fram.

2 . gr.
Öllum lögreglustjórum er skylt að rannsaka, hverjum í sínu umdæmi, 

hvaða eignir það eru, sem ekki eru metnar til skatts, og sjá um skattvirð- 
ingu á þeim.

3. gr.
Virðingarmenn fá borgun fyrir starf sitt eftir ákvæðum 6. gr. laga nr. 

64, 14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., og greiðist hún 
úr rikissjóði. Virðingargerðina afhenda þeir hlutaðeigandi lögreglustjóra og 
fylgir hún fasteignaskattsreikningi hans það ár, sem fyrst er heimtur skattur 
af eigninni.

4. gr.
Virðing fasteigna eftir lögum þessum skal bygð á reglum þeim, sem 

allsherjarfasteignamat er bygt á, og skal verð lóða og lenda tilgreind sjerstak- 
lega og húsa og annara mannvirkja sjerstaklega.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r .

Það mun verða að teljast efasamt eftir núgildandi löggjöf, hvernig á 
að meta þær fasteignir til skatts, sem ekki hafa verið metnar í allsherjarfast- 
eignamati þvi, sem nýlega hefir verið framkvæml. Þetta skiftir langmestu 
máli um hús, því að það er alkunnugt, að síðan fasteignamatinu nýja var 
lokið, hefir fjöldi húsa verið reistur og verður svo vitaskuld áfram, þar til 
næsta allsherjarmat fer fram. Það virðist því rjettast að setja ótvíræð ákvæði 
um mat þessara eigna, sem að sjálfsögðu eru skattskyldar. Til mála gat vita- 
skuld komið, að fela þetta starf fasteignamatsnefndum sýslnanna, en slíkt mat 
er dýrt og mundi oft og tíðum gleypa margra ára skatt af verðlitlum eignum 
vegna þess, að 3 matsmenn þurfa þá oft að takast á hendur töluvert langar
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ferðir til að virða ef til vill eitt lítið hús. Þetta yrði alt of iburðarmikið, auk 
heldur þegar yfirmatskostnaður bætist við.

í þessu frv. er því það ráð tekið að fela þetta starf úttektarmönnum, 
þar sem þeir eru, en svo mun vera í öllum hreppum landsins, nema þeim, 
sem eingöngu ná yfir kauptún, en annars 2 mönnum, sem sýslumaður eða 
bæjarfógeti tilnefnir. Að sönnu getur þetta mat varla talist eins tryggilegt og 
allsherjarfasteignamat, en á það er að líta, að mat þetta stendur að eins til 
næsta allsherjarmats, svo að miklu getur varla munað til eða frá.

Það verður að fela lögreglustjórum, hverjum í sínu umdæmi, að hafa 
gætur á, að t. d. nýreist hús sjeu metin til skatts og má gera ráð fyrir, að 
hreppstjórar aðstoði þá í þessu.

Rjettast virðist, að endurmöt, sem fram fara á undan næsta allsherjar- 
fasteignamati, sjeu framkvæmd á sama hátt og þau frummöt, sem rætt er um 
hjer að framan, þvi að það mun spara kostnað.

13. Frumvarp

til vatnalaga.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

Texti frumvarps þessa er samhljóða texta frumvarps þess um sama 
efni, sem lagt var fyrir Alþingi 1921, sjá Alþingistiðindi 1921 A, bls. 137—178.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m  v a r p  þ e t t a :

Stjórninni virðist rjett að leggja mál þetta fyrir Alþingi enn á ný, með ' 
því að það dagaði uppi á síðasta þingi sökum timaskorts.

Jafnvel þótt stjórnin við meðferð málsins á síðasta þingi og við nýja at- 
hugun síðan hafi komist að þeirri niðurstöðu, að gera mætti á frv. nokkrar lag- 
færingar, þá leggur hún nú samt frumvarpið fyrir óbreylt, og gerir það til þess 
að spara endurprentun þessa mikla bálks. Hjer skal þvi að eins bent á, bæði 
þær breytingar, sem hún telur heppilegar, og ýmsar, sem hún að öðru leyti 
getur fallist á.

Nefndir þær úr báðum deildum siðasta þings, sem fjölluðu í sameiningu 
um vatnalagafrv. stjórnarinnar, klofnuðu í tvent: meiri og minna hluta, og kom 
hvor hlutinn um sig með álitsskjal og breytingartillögur.

Breytingartillögur minni hl. (Alþt. 1921 A, þskj. 531) eru ekki stórar 
efnisbreytingar, og finnur stjórnin ekki ástæðu til að vera þeiin mótfallin, enda 
sumar a. m. k. til bóta. Þó virðist henni ekki ástæða til, að fella burtu 84. gr. 
frv. Átjándi liður í br.till. (þskj. 531) er nauðsynlegur, eftir því sem tilhagar um 
veiði í stöðuvötnum, svo að rjettur til veiði í almenningi dreifist eigi óeðlilega, og 
þá um leið atkvæðisrjettur til veiðisamþykta. Þar á móti hallast stjórnin fremur
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að br.till. meiri hlutans víð sömu gr. (þskj. 400, liður 25) heldur en 19. br.till. 
minni hlutans.

Breytingarlillögur meiri hlutans (Alþt. 1921, þskj. 400). Af þeim getur
sljórnin ekki fallist á þær sem nú skal greina (taldar eftir liðum): 1. lið, 3. lið
a, 8. lið a, 11. lið, 12. lið a—e, 18. lið 1 -4 ,  19. lið 3, 20. lið, 23. lið. 
Hinar aðrar breytingar eru ýmist til bóta eða svo lagaðar, að stjórninni 
virðist ekki ástæða til að setj-a sig á móti þeim. þó er vafasamt að fella eigi úr 
frv. 138. gr. Ákvæði hennar virðast alls eigi ósanngjörn.

Fáeinar breytingar á frv. fram yfir þær, sem stjórnin samkvæmt fram- 
ansögðu hefir talið sig samþykka, bafa henni hugkvæmst, en væntir þess, að 
geta rætt um þær við nefndir þær, er Alþingi að sjálfsögðu skipar til þess að 
fjalla um frumvarpið.

Að öðru leyli vísast til athugasemda við frumvarp það til vatnalaga, sem
lagt var fyrir Alþingi 1921, sjá Alþingistíðindi s. á. A. bls. 178—216.

13. Frnmvarp

til laga um lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum og salti.

(Lagt fyrir Alþingi 1922.)

1 . gr.
Aðflutningsgjald af kolum skal vera 5 krónur af smálest og aðflufn- 

ingsgjald af salti 3 krónur af sniálest. Að öðru leyti eru reglurnar um gjöld 
þessi óbrevttar.

2 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda frá og með 12. þ. m.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Um frumvarp þetta, sem er lagt fyrir Alþingi samkvæmt 23. gr.
stjórnarskrárinnar, vísast til fvlgiskjalsins hjer á eftir.

Fylgiskjal.

B ráöabirgöalög

um

læliliun á aöíliitiiing'Hjopjiililí aI lio 1 mii og salti.

Vjer C'liristinn hinn Tínndi, af guðs náð konungur íslands og Dan- 
merkur, Vinda og Gaula, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjett* 
merski, Láenborg og Aldinborg,

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþiag). 21
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Gjörum kunnugt: Fjármálaráðherrann hefir tjáð Oss, að vegna þess 
hversu sjávarútvegurinn stendur höllum fæti sakir dýrtíðar, virðist nauðsyn- 
legt að ljetta undir með honum, með þvi að lækka innflutningsgjald á þeim 
útlendum vörum, sem hann notar mest af, en vörur þessar eru kol og salt. 
Hinn núverandi kolatollur og salttollur er stórum hærri nú en annars er 
ætlast til og er ástæðan til þess sú, að tilællunin var að vinna með totlum 
þessum upp halla þann, er varð af sölu kola og salts undir verði á styrjald- 
artimunum. En einmitt þess vegna eru tollar þessir alltilfinnanlegir eins og nú 
er komið, þegar saman er borið verð sjávarafurða og verð þess, sem til fram- 
feiðslunnar þarf og verkalaun. Hins vegar þykir ekki gerlegt að greina milli 
aðflutningsgjalds af vörum þessum eftir því til hvers þær verða notaðar og 
verður því gjald þetta að vera hið sama til hvers sem varan er ætluð. Fyrir þvi
teljum Vjer brýna nauðsyn til að gefa út bráðabirgðalög um þetta efni sam-
kvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar 18. maí 1920. •

N í  bjóðum Vjer og skipum þannig:

1 . gr.
Aðflutningsgjald af kolum skal vera 5 krónur af smálest og aðflutn- 

Íngsgjald af salti 3 krónur af smálest. Að öðru leyti eru reglurnar um gjöld 
þessi óbrevttar.

2 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda frá og með 12 . þ. m.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að iiegða.

Gefið á Amalíuborg, l(i. nóvember 1921. 

tJndir Vorri konunglegu hendi og innsigli.

ChrÍHtian K .

(L. S.)

Magnús Guðmundsson.

14. í'rutntrat‘ii

tií Iaga um brevting á Iögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflutningsgjald af 
síld o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1922.)

1 . gr.
10. gr. nefndra laga 27. júní orðist þannig:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Hinn 1. jan. 1922 falla úr gildi lög nr. 

16, 4. nóv. 1881, að svo miklu leyti sem þau eru eigi áður numin úr lögum
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og lög nr. 14, 14. ágúst 1919, að undanskildum ákvæðum þeirra um útflutn- 
ingsgjald af sild, fóðurmjöli, fóðurkökum og áburðarefnum, sem falla úr gildi 
nú þegar.

2 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda frá staðfestiugu laga nr. 60, 27. 

júni 1921.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Um frumvarp þetta, sem cr lagt fyrir Alþingi sspikvæmt 23. gr. 
tsjórnarskrárinnar visast til fylgiskjalsins hjer á eftir.

Fylglskjal. 

BrÉiOa.birgÖalög

u m

hrey tiug  á  löguin ur. OO, SÍ7. jOui 1 & 2 1 , 
uiu ú tílu tn ing sg ja ld  nf gíld o, tl.

Vjer Christlan hinn Tínndi, af guðs náð konungur íslands og Dan- 
merkur, Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjett- 
merski, Láenborg og Aldinborg,

Gjörum kunnugt: Fjármálaráðherrann hefir tjáð Uss, að vegna breyt- 
ingar, sem samþykt var á siðasta Alþingi á frumvarpi þvi, um útflutnings- 
gjald af sild o. fl., sem stjórnin lagði fyrir þingið, hafi 10. gr. laga nr. 60, 27, 
júní þ. á. orðast þannig, að svo liti út sem lög þau, sem nefnd eru i grein- 
inni, skuli falla burtu samtímis og umrædd lög frá 27. júni þ. á. komi i gildi, 
en þetta hafl ekki verið tilætlun þingsins, heldur að þau skyldu falla úr gildi 
um næstu áramót, er hið nýja skattakerfi kemur til framkvæmda. Með þvi 
að þetta atriði hefir töluverða ftárhagsþýðingu fyrir rikið, þá teljum Vjer br\Tna 
nauðsyn til að gefa út bráðabirgðalög um þetta efni samkvæmt 23. gr. sljórn^ 
arskrárinnar 18. mai 1920.

Þvi bjóðum Vjer- og skipum þannig:

1 . gr.
10. gr. nefndra laga 27. júni orðist þannig:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Hinn 1. jan. 1922 falla úr gildi lög nr. 

16, 4. nóv. 1881, að svo miklu leyti sem þau eru eigi áður numin úr lögum 
og lög nr. 14, 14. ágúst 1919, að undanskildum ákvæðum þeirra um útflutn- 
ingsgjald af síld, fóðurmjöli, fóðurkökum og áburðarefnum, sem falla úr gildi 
nú þegar.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda írá staðfestingu laga nr. 60, 27. 

júní 1921.

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.

Gefið á Marselisborg, 16. september 1921.

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.

C liristiau  K.

(L. S.)

Magnús Guðmundsson.

15. Frnmvarp

til laga um framlenging á gildi laga um útflutningsgjald.

(Lagt fvrir Alþingi 1922).

Lög nr. 70, 27. júni 1921, skulu vera i gildi til ársloka 1923.

A t h u g a s e m d i r .

Þó að ilt sje að skatta framleiðslu landsins, verður þó ekki hjá þvi 
komist næsta ár vegna fjárþarfar rikissjóðs. Ósennilegt er eigi að losna megi 
við skalt þenna úr þvi að árið 1923 er liðið, ef dýrtiðin þverrar svo sem lík- 
ur eru á nú og ekkert sjerstakt ber að höndum, sem eykur gjöldin. En eins 
og nú stendur á er óhjákvæmilegt, að rikissjóður íái þessar tekjur og það þvi 
fremur sem útflutningsgjald af sild er næsta óvist gjald vegna ákvæða þar að 
lútandi laga, um endurgjald á þvi, ef síldin selst undir kostnaðarverði.

16. Frumvarp

til laga um hinn lærða skóla i Reykjavik.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

Texti frumvarps þessa er samhljóða texta frumvarps um sama efni, 
sem lagt var fyrir Alþingi 1921; sjá Alþingistíðindi 1921 A, I, bls. 291 — 296.
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Um athugasemdirnar vísast til athugasemda við lagafrumvarp það um 
sama efni, sem lagt var fyrir Alþingi 1921, sjá Alþingistiðindi 1921 A, I, bls. 
296—297.

A t h u g a s e n i d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

17. Frum varp

til laga um vatnsorkusjerleyfi.

(Lagt fvrir Alþingi 1922).

Texti irumvarps þessa er samhljóða texta frumvarps þess um sama 
efni, sem lagt var fvrir Alþingi 1921, sjá Alþingistíðindi 1921 A, bls. 217—231.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Hjerum visast til athugasemda við frumvarp það til laga um vatnsorku- 
sjerleyfi, sem lagt var fyrir Alþingi 1921, sjá Alþingistíðindi s. á. A, bls. 231—233.

1S. Frumvarp

til laga um rjett til fiskiveiða í landhelgi.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

1- gr-
Fiskiveiðar í landhelgi við ísland mega íslenskir rikisborgarar einir 

reka, og má að eins hafa islenska báta eða skip til veiðanna.

2 . gr.
Það er í lögum þessum kallað islenskir bátar og skip, er isienskir rik- 

isborgarar einir eiga.

3. gr.
Lrlendir fiskimenn, er reka kynnu fiskiveiðar utan landhelgi, mega 

leita skjóls við strendurnar til þess að bjarga sjer undan stormi og óveðri. 
Annars er bannað útlendingum að hafast við við land eða í höfn, til þess að 
reka þaðan fiskiveiðar utan landhelgi.
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Það er og bannað erlendum skipum að verka veiði i landhelgi eða á 
höfnum inni; enn er bannað öllum öðrum en islcnskum rikisborgurum að 
flvtja veiði sina i landhelgi eða á land, til þess þar að verka hana.

1. gr.
Hvenær sem crlent fiskiskip leitar hafnar á íslandi, skal skipsljóri þeg- 

ar í slað eða svo lljótt sem unt er og i síðasta lagi innan 21 klukkuslunda 
eftir að skipið hefir hafnað sig, gefa viðkomandi lögreglustjóra eða hreppstjóra 
eða umboðsmanni þeirra það til vitundar, en valdsmaður skal athuga skips- 
skjölin og liafa nánar gælur á því að ekki sjeu brotin lög landsins um fiski- 
veiðar, verslun, lolla eða sóttvarnir, eða skipin fari i kringum þau lög, enda 
hefja rannsókn um þau efni, ef þörf gerist.

Fyrir skoðun skipsskjalanna skal greiða lögreglustjóra eða hreppstjóra 
gjald það, er ákveðið er í aukatekjulögunum. Siðan skal rita á skipshafnar- 
skrá skipsins vottorð um skoðunina og greiðslu lögskipaðs gjalds.

Er hreppstjóri framkvæmir skoðunina vegna Iögreglustjóra skal skifta 
gjaldinu jafnt milli þeirra.

’>• gr-
Er erlend sildveiðaskip eru i landhelgi, skulu þau hafa bátana á þil- 

fari á venjulegum stað, og vörpur eða nætur innanborðs, þó ekki i bátunum.

6. gr.
Atvinnuinálaráðherra getur um eitt ár í senn veilt eiganda íslensks 

fiskiskips leyíi til að liafa erlenda veiðimenn við fiskiveiðarnar eða á annan 
hátt til aðstoðar. I’ó þannig, að helmingur skipshafnar að minsta kosti 
sje islensk.

Er islenskur bátur eða skip einungis er notað við sildveiðar, má alt 
að helmingi áhafnar án sjerstaks leyfis, vera útlendingar.

7. gr.
Bæði útgerðarmaður og skipstjóri bera ábyrgð á þvi að skipshöfn full- 

nægi skilyrðunum til þess að reka fiskiveiðar samkvæml 1 . gr., sbr. 6. gr.

8 . gr.
Sama rjett sem islenskir rikisborgarar og með sömu skilyrðum hafa 

þeir rikisborgarar annara rikja, sem með vottorði frá valdsmanni færa sönnur 
á, að þeir liafi haft fast aðsetur hjer í landi í 12 mánuði áður en lög þessi 
komu i gildi. Ennfremnr getur atvinnumálaráðherra um 3 ára bil frá þvi er 
lög þessi koma i gildi, veilt þeim útlendingum, sem eiga fiskverkunarstöðvar 
hjer á landi, leyfi til að verka fisk á stöðvum þessum, þrátt fyrir bannið í sið- 
ari málsgrein 3. greinar. Leyfið veitir ekki heimild til fiskiveiða í landhelgi 
eða til þess að nota erlend skip i bága við Iög þessi.

9. gr.
Atvinnumálaráðherra getur veitt leyfi til þess að eigendur síldarolíu- 

eða síldarmjölsmiðju eða slíkra verksmiðja megi nota erlend skip til þess að
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fiska f}TÍr verksmiðjur þessar til eiginna nota, þrátt fvrir bannið  i annari 
málsgrein 3. greinar, í levfinu, sem veita skal fyrir 2 ár í senn, ber að taka 
fram, að það veiti ekki erlendum  skipum  heimild til fiskiveiða eða fiskverkun- 
ar í landheJgi, og ennfrem ur skal tekið fram, að leyfið falli burtu , ef skilyrði 
þess sje eigi haldin i öllum greinum.

10 gr.
Þegar skip, er rjett hefir til fiskiveiða i landhelgi, er haft til fiskverk- 

unar, skal það fvrirfram setja lögreglustjóra trygging, er liann ákveður," fyrir 
afgjöldum, sem skipið kann  að eiga að greiða. Skipstjóri skal fá vottorð um, 
að trvggingin sje sett, og svna ef krafist er.

11. gr.
Hlutatjelög hafa þvi að eins rjett lil að reka fiskiveiðar og fiskverkun 

iHandhelgi, að alt hlutafjeð sje eign, islenskra ríkisborgara. I’ó mega hlutafje- 
lög, er ríkisborgarar annara rikja eiga hlut i, reka fiskiveiðar í landhelgi, ef 
meira en helmingur hlutafjárins er eign islenskra rikisborgara, fjelagið á heim- 
ili á íslandi, stjórn þess skipuð islenskum rikisborgurum og sje helmingur 
þeirra búseltur þar.

Aður en hlutafjelag byrjar starfsemi sina skulu samþyktir þess sýndar 
lögreglustjóra á þeim stað, þar er fjelagið á heima, eða eigi fjelagið ekki heim- 
ilisfang á íslandi, þá á þeim stað þar er fiskiveiðarnar bvrja. Brevting á sam- 
þyktum skal á sama hátt sýna lögreglustjóra. I’essi tilkynning og sýning levsir 
ekki viðkomanda frá tilkynningarskyldu samkvæmt hlutafjelagslögunum. Sam- 
þyktirnar skulu meðal annars hafa inni að halda það ákvæði, að allir hlutir 
skuli skráðir á nafn, og að engin afhending eða afsal á hlutum sje gild, nema 
hún sje skriflega tilkynt fjelagsstjórn, er jafnóðum skal rita og ávalt hafa skrá 
yfir alla hluthafa, þar er þess er getið, hve mikið hver eigi af hlutafjenu. í>ög- 
reglustjóri skal gæta þess, að samþyktirnar sjeu samkvæmar löggjöfinni.

12. gr.
Með lögum þessum eru ekki skert á neinn hátt rjettindi þau, er sam- 

kvæmt sambandslögunum eru veitt dönskum rikisborgurum, eða þau rjettindi, 
sem samkvæmt ríkjasamningum kvnnu að vera veitt öðrum.

13. gr.
Ólöglegar fiskiveiðar eða fiskverkun á íslenskum höfnum, á landi eða í 

landhelgi, varðar sektum frá 100—5000 kr.
óheim il no tkun  erlendra sjóm anna á íslenskum fiskiskipum varðar 50— 

1000 kr. sektum. Brot gegn 4. gr. laga varða sektum  50—500 kr.
Brot gegn 5. og 10. gr. laganna varða 100—2000 kr. sektum.
Að öðru leyti varða ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi 200 — 10.000 kr. 

sektum. Auk þess skulu upptæk öll veiðarfæri og hin ólöglega eða óverkaða 
veiði skipsins og andvirðið renna i rikissjóð. Ef m iklar sakir eru, má ákveða 
að öll veiði, sem í skipinu er, sje upptæk, svo og um húð ir  ef veiðin er síld, 
sem söltuð er í tunnur.



Til greiðslu á sektum og kostnaði samkvæmt lögum þessum, má leggja 
hald á viðkomandi skip ef með þarf og selja að undangenginni aðför.

Mál eftir lögum þessum skal með fara sem almenn lögreglumál. Sektir 
renna í ríkissjóð.

11. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. maí 1922. Með lögum þessum eru feld úr 

gildi tilskipun 12. febr. 1872, lög nr. 28, 17. desbr. 1875, um breyting á þessari 
tilskipun, lög nr. 85, 27. seplbr. 1901, um fiskiveiðar hlutafjelaga i landhelgi 
við ísland, lög nr. 10, 81. júlí 1907, um breyting á framannefndum lögum, lög 
nr. 27, 11. júlí 1911, um breyting á sömu lógum.

A s t æ ð u r  í y r i r  f r u i n v a r p i n u .

Ákvæðin um takmarkanir á heimild erlendra manna til fiskiveiða í sjón- 
um kringum strendur íslands eru aðallega i tilsk. 12. febr. 1872 og um hluta- 
fjelög í lögum 27. sept. 1901. Lagaákvæðum þessum hefir þó verið breytt með 
ýmsum viðaukaákvæðum, sbr. lög 17. des. 1875 um breytingu á tilsk. 12. febr. 
1872 og lögum 31. júní 1907 og 11. júlí 1911 um viðauka við og breytingu á 
greindum lögum.

Stjórnin hefir álitið timabært að gera tillögu um að draga ákvæði þessi 
saman i eina heild og endurskoða þau með tilliti til breytinga þeirra og fram- 
fara, sem orðið hafa á fiskiveiðasviðinu siðasta mannsaldurinn.

Samkvæmt lilsk. 1872 voru fiskiveiðar innan landhelgi aðeins heimilaðar 
þegnum Danakonungs; samkvæmt 2 . gr. var skýlaust bann lagt við því, að út- 
lendingar flyttu fisk, sem veiddur var utan landhelgi, á land á íslandi til verk- 
unar í landi. Með mörgum ákvörðunum og úrskurðum umboðsstjórnarinnar hafa 
Iagaákvæði þessi, alt frá því er gefin var tilsk. 1872, verið skýrð svo, að þau 
ákvæði laganna, sem banna útlendingum veiðar innan landhelgi, feli einnig i sjer 
bann' við verkun veiðarinnar innan landhelgi; þessari skýringu var haldið ein- 
dregið fram, einnig um hvalveiðar útlendinga, en um sildveiðar hefir henni 
seinni árin ekki verið framfylgt stranglega.

Meginreglan i löggjöf þessari hefir þannig verið að áskilja Islendingum 
einum rjett til fiskiveiða innan landhelgi; en i einu mikilsverðu atriði er hún þó 
vægari í garð útlendinga en þekkist í löggjöf annara þjóða, þ. e. að þvi leyti 
sem fiskiveiðarjetturinn innan landhelgi er bundinn við þegnskapinn, án þess að 
krafist sé ríkisborgararjettar og án þess að i fiskiveiðalöggjöfinni eða annarsstaðar 
hafi verið krafist búsetu um lengra tímabil til þess að öðlast þegnrjett þann, sem 
þarf til að eiga rjett til fiskiveiða. Letta ástand hefir orsakað, að oft hefir verið 
mjög erfitt að hafa eftirlit með og framfylgja banninu gegn fiskiveiðum útlend- 
inga, og fyrirkomulagið er yfirleitt óeðlilegt, sjerstaklega eftir að rikisborgararjett- 
inum hefir verið skipað með lögum.

í því efni skal bent á, að samkvæmt dönskum lögum um fiskiveiðar í 
sjó, 2. júní 1917, eru fiskiveiðar innan landhelgi við Danmörku heimilaðar þeim 
einum, sem hafa rjett innborinna manna eða hafa haft fast aðsetur i landinu 
síðustu tvö árin. Samkvæmt norskum lögum um fiskiveiðar í sjó við Finnmörku
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3. ógúst 1897 ásamt viðauka síðar, eru fiskveiðar við Finnmörku heimilaðar 
norskum rikisborgurum einum.

Um þetta meginatriði lítur stjórnin svo á, að gera beri þær umbætur á 
löggjöfinni, að hjer eftir skuli íslenskur ríkisborgararjettur vera skilyrði fyrir því 
að mega reka fiskveiðar innan landhelgi og verka afiann þar eða á landi. Um 
þjóðernisskilyrði, bæði þeirra er veiðina stunda og farartækjanna, er lagt til að 
fylgja fyrirmynd greindra ákvæða í norskum lögum og krefjast þess meðal ann- 
ars eins og þar, að förin sjeu að öllu eign íslenskra ríkisborgara.

Stjórnin telur ennfremur æskilegt, að sett sjeu nánari ákvæði um heimild 
útlendinga til þess að hafa stöð við strendur íslands, i þeim tilgangi áð reka 
fiskveiðar utan landhelgi. Um þetta eru ákvæðin i 48. gr. fiskveiðalaganna 
norsku, sbr. norsk Viðaukalög 17. mars 1911, þannig:

»Erlendir fiskveiðamenn, sem fiskveiðar kunna að stunda utan 
landhelgi, geta leitað skjóls við slrendurnar til að bjarga sjer i stormi 
og óveðri. Annars er erlendum fiskveiðamönnum bannað að hafast við 
við land eða í höfnum til þess að stunda þaðan fiskveiðar utan 
landhelgi.«

Stjórnin lítur svo á, að ákvæði þessi, sem gilda um þau fiskveiðasvæði í Nor- 
egi, sem líkust eru íslandi, sjeu hentug til fyrirmyndar sem gruudvöllur íslenskrar 
löggjafar um þetta atriði. Samkvæmt ákvæðum þessum verður erlendum skipum 
ekki heimilt að hafa stöð á höfn eða innan landhelgi til þess að stunda þaðan 
fiskveiðar utan landhelgi. Pað á sjerstaklega við um síldveiðarnar, að reynsla 
siðari ára hefir sýnt, að nauðsynlegt er, að skýlaust bann sje við því að hafast 
við innan landhelgi. Án slíks banns er ómögulegt að líta svo eftir, að komi að 
gagni, að erlend för noti ekki landhelgina til söltunar og annarar verkunar fiskjar 
(þ. á. m. síldar) i farinu, og komist um leið hjá gjöldum þeim, sem borgarar 
rlkisins sjálfs verða að inna af hendi. Aftur á móti verður erlendum togurum og 
öðrum erlendum fiskveiðaförum ekki meinað að leita hafnar til þess að taka kol 
eða aðrar nauðsynlegar vistir, eða til þess að selja veiði sína, ef ekki eru svo 
mikil brögð að slíkum sölum, að sölurnar sýni, að farið hefir stöð í íslenskri höfn 
eða hefst þar við. Hvar draga eigi takmörkin í því efni, verður auðvitað álitamál 
að nokkru leyti, en þar sem ákvæði þau, sem tilfærð eru að framan, eins og þau 
eru orðuð, hafa verið notuð í Noregi um langt árabil, án þess að hafa valdið 
vandkvæðum, verður að álítast rjett að taka þau í íslensk lög, með sömu orðum, 
en jafnframt er lagt til, að haldið sje óbreyttu banni því, sem er í tilsk. 1872 
gegn þvi, að útlendingar flytji veiði sína á land til þess að verka hana sjálfir. 
Banninu gegn þvi, að erlend fiskveiðaför hafist við innan landhelgi, verður því 
að framfylgja þannig, að ef slíkt far hittist innan landhelgi, verður það að færa 
sönnur á, að það sje þar i löglegum erindagerðum, þ. e. a. s. annaðhvort til 
þess að leita skjóls fyrir stormi eða óveðri eða á siglingu úr höfn eða í af lög- 
legum orsökum.

Um einstök atriði frumvarpsins skal tekið fram það, sem bjer segir:

Um 1. gr.
Ákvæðin eru samhljóða 1 . gr. umræddra norskra laga og herða, eins og 

áður segir, núgildandi lagaákvæði hjer á landi í mikilsverðu atriði, þar sem hjer 
eftir er krafist rikisborgararjettar og ekki aðeins búsetu.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 22
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Um 2. gr.
Eins og 2. gr. norsku laganna. Hert er á núgildandi ákvæðum, sumpart

með því að krefjast ríiiisborgararjettar, sumpart með því að krefjast þess, að j
skipið sje algerlega eign íslenskra ríkisborgara.

Um 3. gr.
Fyrri hlutinn er sambljóða samskonar ákvæði í greindum norskum lög-

um, seinni hlutinn ér í samræmi við ákvæði þau bjer á landi, er gilt hafa til j
þessa, sbr. tilsk. 12. febr. 1872, 2. gr. J

Um 4. gr. I
Ákvæðin eru að mestu hin sömu sem í 1. gr. I. 17. des. 1875, þó er j

lagt til að öll erlend fiskveiðaför, sem leita bafnar á íslandi, skuli tilkynna komu j
sína lögreglustjóra eða hreppstjóra, svo að hægt sje að hafa eftirlit með því, að j
ekki sje brotið bann það gegn því að erlend fiskveiðaför hafist við i höfn hjer á
landi, sem sett er í 3. gr. frumvarps þessa. Ákvæðin um ákvörðun afgreiðslu- 
gjaldsins er lagt til að sjeu ekki selt í lög þessi, en vísað til aukatekjulaga þeirra,
sem i gildi eru á hverjum tíma, sbr. nú lög nr. 27, 27. júní 1921, síðuslu máls-
grein 54. greinar. [

Um 5. gr, j
Samhljóða lögum 11. júlí 1911.

Um 6. gr.
Ef fylgt væri stranglega ákvæðum 1. greinar frumvarpsins, mundi ekki 

hægt að nota neina aðstoð erlendra manna við fiskveiðar á islenskum skipum. 
Pað þykir því rjett, samkvæmt almennri venju í erlendri löggjöf, sbr. t. d. 45. gr. 
í norsku lögunum, að gerð sje sú ívilnun, að útgerðarmaður geti, með sjerstöku 
leyfi, notað erlenda menn, þó aldrei svo, að fari fram úr helmingi skipshafnar. 
Um síldveiðarnar er sjerstaklega lagt til, að nota megi, án sjerstaks leyfis, erlenda 
skipshöfn alt að helmingi, þar sem álíta verður að það sje bæði í þágu útgerða- 
manna og bænda, að of ströng ákvæði verði þess ekki valdandi að draga óeðli- 
lega margt verkafólk að síldveiðum þann stntta tíma, sem síldveiðarnar standa, 
um hábjargræðistímann.

Um 8. gr.
Þar sem þess samkvæmt frv. hjer eftir er krafist, að ekki nægi búseta, 

heldur þurfi ríkisborgararjett til þess að mega stunda fiskveiðar, mundu lögin 
fela í sjer ákvæði, sem væru ósanngjörn gagnvart þeim, sem treystandi ákvæðum 
þeim, sem hingað til hafa gilt, hafa búið hjer um sig til að reka fiskveiðar sem [ 
atvinnu og tekið hafa sjer fastan bústað hjer á landi, án þess þó að hafa ríkis- f 
borgararjett. í fyrsta hluta 8. greinar eru því sett samskonar bráðabirgðaákvæði l 
sem í 46. gr. norsku laganna. Heimild sú, sem hjer er gefin, er þó takmörkuð við [
3 ár, en innan þess tíma geta þeir, sem þess óska, sótt um, að þeim sje veittur j 
ríkisborgararjettur, svo þeir fullnægi skilyrðum laganna. [
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Á sama hátt er í síðara hluta 8. gr. lagt til, að sett sje bráðabirgðaákvæði, 
sem geti bætt úr þeirri ósanngirni, sem það gæti verið gagnvart erlendum eigend- 
um fiskverkunarstöðva hjer í landi, ef þeim væri fyrirvaralaust fyrirmunað að 
nota slíkar stöðvar. Þótt bannað hafi verið í lögum um langt árabil útlendingum 
að verka veiði þeirra á stöðvum á landi, mun varla hægt að neita þvi, sjerstak- 
lega um síldarsöltun, að það hefir komið fyrir, að óátalið hefir verið látið, þótt 
vikið hafi verið frá þeim ákvæðum.

Um 9. gr.
Þar sem verksmiðjur þær, sem vinna síldarlýsi og sildarmjöl, eins og nú 

er, geta ekki fengið nægilegt efni til starfrækslu verksmiðjanna frá íslenskum 
skipum eingöngu, þykir rjett að gera þeim mögulegt á þnnn hátt, sem hjer er 
lagt til, að nota erlend för til þess að flylja þeim síld, veidda utan landhelgi, 
umfram það, sem annars er leyft. Með því mælir, auk tillitsins til fyrirtækjanna 
sjálfra, seinMijer er um að ræða og ekki keppa við fiskveiðar innlendra manna, 
tillitið til þess tekjustofns, sem fyrirtæki þessi eru fyrir hið opinbera; en slikar 
tekjur hins opinbera þykir varhugavert að skerða að nokkrum mun eins og á 
stendur. Þvi má heldur ekki gleyma, að verksmiðjur þessar koma íslendingum, 
sem síldveiðar stunda, að gagni, þar sem þær eru svo að segja einu kaupend-
urnir að sild þeirri, sem metin er óhæf til söltunar af sildarmatsmönnum.

Um 10. gr.
Eins og áður segir, verður að leggja mikla áherslu á að aftra því, að 

landhelgin sje notuð til söltunar eða annarar verkunar á fiski, sem svo er út- 
fluttur þaðan og þannig farið í kring um útflulningsgjaldslögin. Eftirlitsákvæði 
því, sem hjer ræðir uni, verður að sjálfsögðu einnig beitt, ef nota ætti danskt
far til fiskverkunar með tilvísun til ákvæða sambandslaganna.

Um 11. gr.
Ákvæðin eru í samræmi við I. 27. sept. 1901, um fiskveiðar hlutafjelaga

i landhelgi, þó með breytingu þeirri, sem leiðir af kröfunni um ríkisborgararjett
samkvæmt 1. gr. frumvarps þessa.

Um 13. gr.
Ákvæðin eru ekki í neinu verulegu frábrugðin reglum þeim, sem gilt hafa 

hingað til, sbr. sjerstaklega 1. 31. júli 1907.

19. F rum varp

til laga um breyting á og viðauka við lög nr. 6, 31. mai 1921.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

1 . gr.
í stað »1922« i 3. málsgr. 2. gr. laga nr. 6 , 31. maí 1921, um seðlaut- 

gáfurjett íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl., komi: 1923.
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Ef frekari seðlaútgáfa en sú, er ræðir um i þeim lögum, sem i 1. 
málsgr. getur, er óhjákvæmileg vegna viðskifta innanlands, er landsstjórninni 
heimilað að sjá fyrir þeirri seðlaútgáfu á þann hátt, sem hún telur hagkvæm- 
astan, þó þannig, að sá banki, sem útgáfu þessa tekur að sjer, greiði það gjald 
fyrir, að hann verði að teljast hafa hvorki ábata eða halla af útgáfunni.

2. gr.
4. gr. áðurnefndra laga orðist svo:
Bankinn skal greiða gjald í rikissjóð eins og hjer segir:

a) Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem 
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905.

b) Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum, greiðist 2°/o aukagjald af 
þeim hluta 7. miljónarinnar, sem ekki er málmirygður eftir ákvæðum 
laga nr. 66, 10. nóv. 1905.

c) Ef útgáfan er vfir 7 miljónir króna, greiðir bankinn af þvi, sem fram yfir 
er, gjald, sem er 2°/« undir forvöxtum hans, þó að eins af þeim hluta, 
sem ekki er málmtrygður. Gjald það, er ræðir um í b.- og c.-lið, telst 
eftir seðlum, sem í umferð eru i lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið i 
rikissjóð i hvers mánaðar lok.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. dag þess almanaksmánaðar, sem næstur fer á 

eftir staðfestingu þeirra.

A t h u g a s e md i r .

í lögum nr. 6 1921 er gert ráð fyrir, að Alþingi 1922 setji lög um, hvernig 
seðlaútgáfu hjer á landi skuli komið fyrir til frambúðar, en þetta mát þarf grand- 
gæfílegrar athugunar við og er ekki enn svo athugað sem skyldi, enda varlegast 
á þeim timum, sem nú standa yfir, að hrapa ekki að breytingum i peningamál- 
unum. Það hefír því þótt rjettast að skjóta því á frest til þings 1923 að setja 
frambúðarákvæði um seðlaútgáfuna, en fela stjórninni að ráða fram úr málinu til 
þess tíma, á þann hátt, sem nánara segir í frv. Er svo gert ráð fyrir, að málið 
verði þegar eftir þetta þing tekið til grandgæfílegrar athugunar, og geti því starfi 
orðið lokið fyrir næsta þing.

Seðlaútgáfa íslandsbanka var i janúarlok þ. á. rúmar 6 milj. kr. og hefír 
lækkað nijög hina síðustu mánuði, svo að vera má, að til þings 1923 þurfi ekki 
að auka seðlaútgáfu verulega frá því, sem gildandi lög gera ráð fyrir.

í 2 . gr. er stungið upp á breylingum á afgjaldskjörum bankans í tveim 
atriðum, fyrst og fremst því, að bankinn greiði ekki gjald af hinum málmtrygðu 
seðlum, og i öðru lagi, að afgjaldið sje lækkað nokkuð af þeim ótrygðu seðlum, 
sem eru yfír 7 milj. kr.

Um fyrra atriðið er þess að geta, að það er mikilsvert fyrir álit bankans 
og seðla hans, að þeir sjeu sem best málmlrygðir. Þess vegna er ekki rjett að 
hafa i lögum ákvæði, sem draga úr hvötinni til að tryggja þá, enda er ósann-
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gjarnt i sjálfu sjer, að bankinn greiði vexti i ríkissjóð af gulltrygðum seðlum, þvi 
að gullið iiggur bjá honum vaxtalaust.

Um síðara atriðið skal tekið fram, að það sýnist ekki rjett að láta bank- 
ann borga i ríkissjóð alla forvöxtu sina af neinum seðium, þvi að seðlaútgáfunni 
fylgir kostnaður og áhætta nokkur við að lána seðlana út. Hinsvegar virðist rjett 
að láta bankann borga svo báa vöxtu af þessum hluta hinna útgefnu seðla, að 
hann bafi enga freistingu til að gefa út meira af seðlum en viðskiftin þurfa. 
Þetta meðalhóf virðist ratað með ákvæði gr., því að seðlaprentun og endurnýjun 
er talið að kosti sem næst 1% af seðlaupphæðinni i krónum, og fyrir áhættu 
virðist ekki ósanngjarnt að ætla 1 °/o.

3. gr. þarfnast ekki skýringa.

(C.  I. 1).

Md. 30. Tillaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að gera tillögur um sparnað á út- 
gjöldum ríkissjóðs.

Flutningsmenn: Pjetur Ottesen, Þórarinn Jónsson, Jón Sigurðsson,
Hákon J. Kristófersson og Pjetur Þórðarson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skipa 7 manna nefnd til að athuga 
og gera tillögur um fækkun embætta og opinberra starfsmanna ríkisins, svo og 
frekari sparnað i útgjöldum rikissjóðs.

G r e i n a r g e r ð .

Þar sem nú er svo háttað, að mikill hluti af tekjum rikissjóðs gengur 
til þess að greiða laun og dýrtiðaruppbætur til embættismanna og starfsmanna 
rikisins, og hins vegar útlit fyrir að tekjur rikissjóðs gangi mjög til þurðar, 
þá virðist nauðsyn bera til, að athugað sje grandgæfilega, hvort ekki sje vegur 
til að fækka að einhverju leyti eða sameina embætti rikisins og draga úr út- 
gjöldum þess á annan hátt.
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Sþ. 21. Tillaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að rannsaka fjárhagsástæður rikis- 
sjóðs og gera tillögur út af því.

Flutningsmenn: Sveinn Ólafsson, Sigurjón Friðjónsson, Porleifur Jónsson, 
Stefán Stefánsson, Guðmundur ólafsson og Einar Arnason.

Alþingi ályktar að skipa 5 manna nefnd til að rannsaka fjárhags- 
ástæður rikisins og gera tillögur um sparnað á rikisfje, svo sem með niður- 
lagningu miður nauðsynlegra embætta, sameiningn þeirra opinberu starfa, sem 
samrimanlegir eru, niðurfærslu skrifstofukostnaðar ýmsra opinberra stofnana, 
burtfellingu eða niðurfærslu verðstuðulsuppbótar, þar sem hún er eigi lög- 
mælt, m. m.

A s t æ ð u r.

Það er alkunna, að mjög mikil fjárkreppa er hjer á landi nú, bæði 
hjá einstaklingum og einnig hjá ríkissjóði.

Úr þessari kreppu verður eigi frá voru sjónarmiði bætt, nema með 
hinum ýtrasta sparnaði á öllum sviðum.

Eins og nú standa sakir má heita, að kostnaðurinn við stjórn landsius, 
embætti og sýslanir gleypi þær tekjur, sem hægt er að vona að fáist inn, og 
sama sem ekkert verði eftir til framkvæmda i landinu. Úetta er óviðunandi 
ástand, og því viljum vjer leggja til, að rækilega sje rannsakað, hvort eigi er 
unt að spara að mun eitthvað af því fje, er nú gengur til embætta og sýslana.

Ætlumst vjer til að nefnd sú, er skipuð verði, taki sem fvrst til starfa, 
svo að einhver árangur mætti verða af starfi hennar nú þegar á þessu þingi, 
þótt vjer hins vegar búumst við, að því verði eigi lokið að fullu fyrir þinglok.

(C. II. 1).

(B. I. 1).

Hd. 22. Frum varp

til laga um að fella niður prentun á umræðuparti Alþingistiðindanna.

Flutningsmenn: Einar Þorgilsson, Hákon Kristótersson, Jón A. Jónsson, 
Jón Sigurðsson, Jón Þorláksson, Ól. Proppé, Pjetur Ottesen, Pjetur Þórðarson, 

Sig. Stefánsson, Porl. Guðmundsson og Þórarinn Jónsson.

1 . gr.
Pangað til öðruvísi verður ákveðið skulu ákvæði 52. gr. laga nr. 29



frá 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, einungis koma til framkvæmda að því 
er snertir þingskjöl og atkvæðagreiðslur um þau.

2 . gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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G r e i n a r g e r ð .

Vegna núverandi fjárkreppu og örðugs fjárhags ríkissjóðs og landsmanna 
ber brýna nauðsj’n til að spara svo sem unt er öll útgjöld úr ríkissjóði, og þó 
einkum þau útgjöldin, sem ekki miða að neinu leyti til viðhalds eður viðreisnar 
atvinnuveganna. Meðal þeirra útgjaldaliða ríkissjóðs, sem brýnust þörf virðist að 
lækka, er alþingiskostnaðurinn, er mun hafa orðið um 355 þús. kr. árið 1921. 
þar af er talið, að prentun umræðuparts Alþingistíðindanna hafi numið rúmum 
50 þús. kr., að meðtöldum pappir í hann og öðrum kostnaði, er Ieiðir beint af 
prentun þessa parts. þykir einsætt, að rjett sje að spara þennan kostnað að svo 
vöxnu máli, én núverandi lög um þingsköp Alþingis mæla svo fyrir, að umræður 
þingdeildanna og sameinaðs Alþingis skuli prenta í Alþingistíðindunum, og verður 
þessi kostnaður því ekki sparaður nema lagaboð komi til, og í því skyni er frv. 
fram komið.

(B. II. 1).

Ed. 33. Frum varp

til laga um prestsmötu af Grund í Ejrjafirði.

Flutningsmenn: Einar Árnason og Guðjón Guðlaugsson.

1 . gr.
Prestsmata sú, sem goldin hefir verið af Grund í Ej'jafirði, 2 hundruð 

á landsvísu, og greidd hefir verið til prestanna í Grundarprestakalli og Akur- 
eyri, leggist hjer eftir til Grundarkirkju, henni til viðhalds framvegis, í fyrsta 
sinn vorið 1922.

2 . gr.
Prestunum í Grundarprestakalli og Akureyri sje bættur úr prestlauna- 

sjóði sá tekjumissir, er þeir bíða samkv. 1 . gr.

Gr e i  n a rge rð .

Grundarkirkja var bjrgð á árunum 1904 og 1905. þá átti hún tæplega 
2000 krónur í sjóði, en byggingarkostnaðurinn nam alis 26000 krónum, þar með
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talið orgel o. fl. Varð því að taka kirkjunnar vegna stórt lán, eður um 24000 
krónur, til þess að standast kostnaðinn við bygginguna. I*að var því fyrirsjáan- 
legt, að kirkjan sjálf mundi seint geta goldið að fullu byggingarkostnaðinn; en 
þar sem óumflýjanlegt var að byggja upp kirkjuna, sem að gerð og öllu útliti 
var mjög hrörleg og á eftir tímanum, var eigandi hennar neyddur til að fram- 
kvæma verkið, því vansalaust gat ekki heitið, hvorki fyrir hann eða landið í 
heild sinni, að láta kirkjuna hanga uppi, enda var hún ein af elstu kirkjum hjer 
nærlendis. En það var líka fleira, sem gerði það að verkum, að eigandi Grundar 
færðist þetta i fang. Bæði honum og fleirum hafði sýnst, að skaðlaust mundi 
vera að fækka kirkjum hjer í Eyjafirði, sem eru alls 7, handa um 1100 sálum, 
og að gera Inn-EyjaQörðinn að einu prestakalli, sem nú er þegar búið, og var 
þá búist við að Grundarsókn stækkaði og að Miklagarðssóknin sameinaðist. 
Petta með öðru fleiru varð þess valdandi, að Grundarkirkja var höfð stærri en 
annars, enda var það líka nauðsvnlegt, til þess að geta bygt hana i þeim bygg- 
ingarstýl, sem hún er, svo hún gæti fullnægt þeim kröfum, er siðaðar þjóðir gera 
um kirkjur sínar, og svo er að sjá, að eiganda Grundar hafi tekist það, því 
kirkjan á Grund hefir alment verið álitin fegursta kirkja Iandsins, og skal þvi 
til sönnunar tilfært þaö, sem prófastur sjera Geir Sæmundsson skrifar i visitatiu 
dags. 24. ágúst 1907, þar sem hann lýsir kirkjunni mjög nákvæmlega og endar 
með þessum orðum: »Eflaust mun mega telja kirkju þessa hina fegurstu og 
skrautlegustu á landi hjer. Er hún sannkölluð fyrirmynd bæði að fegurð og 
smekkvisi allri«. Sömuleiðis standa í sjóðbók kirkjunnar, eftir fyrverandi biskup 
þórhall Bjarnarson, er hann á yfirreið sinni 31. júlí 1910 skoðaði Grundarkirkju, 
þessi orð: »Kirkjan er hið dýrðlegasta guðshús, jafnágætlega útbúin og um- 
gengin bæði að innan og utan«.

Þess skal líka getið, að þegar Magnús Stephensen landshöfðingi kom til 
Akureyrar, úr þingmannaförinni 1906, fór hann fram að Grund, til að skoða 
kirkjuna þar, og eftir að hafa skoðað hana mjög nákvæmlega, sagði hann, um 
leið og hann gekk frá altarinu niður á kirkjugólfið, þessi eftirtektarverðu orð: 
»Jeg sje ekkert sem vantar, og jeg sje heldur engu ofaukið«. Þessi maður var 
einn af okkar vitrustu mönnum á þeirri tíð og mælti ekki annað en góðar 
ástæður voru fyrir.

Margir ferðamenn hafa komið að Grund, og koma enn árlega, til að 
skoða kirkjuna, bæði útlendir og innlendir, og má fullyrða, að hún er þjóðinni 
til sóma. En það þarf meira til að halda henni forsvaranlega við. Það þarf með 
einhverju móti að auka tekjur hennar að mun, ef hún á ekki að fyrnast meira 
en góðu hófi gegnir; því að það virðist ekki sanngjörn krafa, að ætlast til þess, 
að eigandi Grundar leggi kirkjunni árlega stóra fúlgu benni til viðhalds, í viðbót 
við hina stóru upphæð, sem gekk til byggingarinnar, og þvi siður, þar sem hann, 
með öðru fleiru, bygði kirkjuna með þessari stærð og prýði í því augnamiði að 
greiða fyrir prestakallasameiningunni og sóknaskipuninni í Eyjafirði, til hagsmuna 
fyrir prestlaunasjóð.

Árið 1920 var kirkjan öll máluð utan, að undanteknum turnkúplunum, 
sem eru lagðir með járni, og því ekki brýn nauðsyn á að mála i þetta sinn. 
Þetta kostaði um 1300 krónur, en tekjur kirkjunnar hafa árin 1909—1920 verið 
frá 120 til 130 krónur á ári eftir þeim lögum, sem vóru í gildi á þessu timabili. 
Áður vóru tekjurnar talsvert meiri eftir eldri lögum, eða um 160 krónur árlega, og
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hefðu nú á síðari tímum, þegar verðlagsskrá hækkoði, numið bjer um bii fjór- 
faldri upphæð, ef eldri gjaldalögin hefðu verið í gildi. Löggjafarvaldið heflr þann- 
ig orðið þess valdandi, með lögum frá 1909, að Grundarkirkja er svo fjárhagslega 
illa stödd, að hún getur ekki af eigin ramleik staðið straum af sjálfri sjer. Það 
sýnist því ekki eiga illa við, að löggjafarvaldið bæti nú úr þessu og auki tekjur 
kirkjunnar, með því að lögleiða, að prestsmatan af Grund hjer eftir falli lil kirkju 
þessarar, henni til viðhalds í framtíðinni, og því heldur, þar sem upphæð möt- 
unnar er afgjald af kirkjujörðinni Finnastöðum, sem er ein af jörðum þeim, er 
liggja innan Grundartorfunnar. Meðfylgjandi frumvarp fer því ekki fram á ann- 
að en að kirkjan á Grund fái að halda eignum sínum framvegis. Það virðist 
líka í meira lagi ósanngjarnt, að eigandi Grundartorfunnar verði neyddur til af 
sinum efnum að halda kirkjunni við og leggja henni til, það sem árlega þarf 
með, og fá í slaðinn um 125 krónur, eins og verið hefir undanfarið, og greiða 
þar á ofan prestsmötu, sem á seinni stríðsárunum hefir samkvæmt verðlagsskrá 
numið frá 321 til 528 krónum. Sýnilegt er, að verðlagsskrá muni nú fara stór- 
lækkandi og verða lík sem á árunum 1900—1915; þá var matan um 130 kr. 
Verður þá ekki mjög tilfinnanlegt fyrir prestlaunasjóð að endurgjalda hlutaðeig- 
andi prestum þennan tekjumissi.

Fyrir tveim árum síðan spurðist kirkjueigandi fyrir um það á almennum 
safnaðarfundi, hvort söfnuðurinn vildi ekki taka við kirkjunni og fjárhaldi henn- 
ar, ef hún yrði afhent skuldlítil eða jafnvel skuldlaus, en því var neitað af þeim 
ástæðum, að það mundi auka útgjöld safnaðarins fram yfir það, sem lög og 
venja væri til.

Afskrift af tveim visitatium prófasts Geirs Sæmundssonar frá 1919 og 
1921 fylgja hjer með, sem báðar láta i Ijósi, að nauðsynlegt sje, að kirkjan eignist 
einhverja tekjugrein sjer til viðhalds, og tilnefnir í því falli prestsmötuna af 
Grund sem framtíðar tekjugrein,

Að endingu skal þess getið, að skuld Grundarkirkju var við árslok Í920 
kr. 35971,73, þegar búið var að mála hana utan. Ekki hefir verið hægt að vá- 
trvggja kirkjuna vegna efnaskorts, og er þó mikið i hættu, þvl hún er nú, sam- 
anborið við aðrar nýjar byggingar, að minsta kosti 100000 króna virði.

Eftirril af visitatiu prófasts 22. fúní 1919.
Ar 1919, sunnudaginn 22. júní, var Geir prófastur Sæmundsson staddur 

að Grund í Eyjafirði á visitatiuferð.
Viðstaddir voru kirkjueigandinn og sóknarnefndin öll. Umgengni öli á- 

kirkjunni er enn sem fyrri svo sem best má verða, og má svo segja, að þetta 
veglega hús haldi sjer að innan að öllu leyti sem nýtt væri. Enn ber ekkert á 
þvi, að skraut kirkjunnar og skíru litir hafi í nokkru látið á sjá, og sama er 
að segja um alt verk á lienni að innan.

Lar hefir ekkert undist eða aflagast, en helst að öllu Ieyli í sínum föstu 
°g Iryggu skorðum. Að utan er kirkjan orðin mjög þurfandi fyrir málningu, þar 
sem heita má, að málið sje að miklu leyti farið af portinu og suðurstafni, og 
einnig mikið farið að láta á sjá á austurhlið. Verður það að teljast nauðsynlegt, 
viðhaldsins vegna, að útvega mál á kirkjuna, þegar eitthvað um hægist með verð 
á þeirri vöru, á hvern hátt sem því verður komið í framkvæmd. Raunar eru 
hjer miklir erfiðleikar á, þar sem kirkjan á ekkért fje fyrir hendi og kirkjueig-

Alþt. 1922, A. (34. löggjafarþing), 23
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andi tregur til að Ieggja henni meira fje en hann hefir þegar gert. Væri óskandi 
að kirkjan eignaðist einhverja tekjugrein, sjer til viðhalds i framtíðinni, t. d. 
prestsmötuna, sem greidd er árlega af Grund i presllaunasjóð.

Trjen i kringum kirkjuna eru flestöll með góðu lifi, og verða með ári
hveiju meiri prýði.

Skrúði kirkjunnar er vel hirtur, og öll orna- og instrumenta eftir þörfum.
Grafreiturinn er í góðu lagi og vel umgirtur. Nokkur leiði eru óuppgerð, 

vegna þess, hve frost hefir farið seint úr jörðu, en verða gerð upp fljótlega.
Gerðabók sóknarnefndar var skoðuð og á hana ritað.
Fleira ekki fyrir tekið. Visitatiunni lokið.

Geir Stemundsson. Júlíus Ólafsson. Pjetur Ólafsson.

M. Sigurðsson. t. Hallgrímsson.

Rjett eftirrit eftir visitatiubók Eyjafjarðar-prófastsdæmis vottar 

Akureyri, 1. febrúar 1922.

Geir Sæmundsson.

Eftirrit af visitatiu pröfasts 6. sept. 1921.
Ár 1921, 6. sept., var prófastur Geir Sæmundsson staddur á Grund á visi- 

tatiuferð. Viðstaddir vóru sóknarprestur, kirkjueigandi og sóknarnefndin.
Kirkjan er ágætlega umgengin og alt útlit hennar að innan jafnfagurt 

og fullkomið sem áður hefir verið. Eins og tekið var fram i siðustu visitatiu, 
var kirkjan að utan orðin mjög þurfandi fyrir málningu, og hefir hún nú öli verið 
tvimáluð að utan, nema kúplarnir á turninum, sem enginn hefir treyst sjer að fást við. 
Hefir málningin kostað eigandann ca. 1300 krónur, og er þar sjón sögu rikari um 
það, hve mikil nauðsyn er á því fyrir kirkjuna að eignast einhverja tekjugrein 
sjer lil viðhalds, þar sem hinar árlegu tekjur hennar eru svo litlar, að þær hrökkva 
engan veginn henni til viðhalds. Pessi nauðsyn er þvi bersýnilegri, þar sem kirkna- 
sameiningarmálið bjer i prestakallinu virðist þá fyrst vera komið á heilbrigðan 
grundvöll, að fjárhag Grundarkirkju sje svo komið, að mönnum ekki af fjár- 
hagslegum ástæðum sje gerður ógreiðari aðgangur að Grundarkirkju en öðrum 
kirkjum hjer i firðinum, eins og prófastur hefir nánar gert grein fyrir i brjefi 
sinu til biskupsins frá 7. júli siðastl., út af sameiningu Miklagarðs og Saurbæj- 
arkirkna.

Trjen í kringum kirkjuna standa mjög vel, verða með hverju ári til meiri 
ánægju og prýði.

Kirkjugarðurinn er ágætlega umgenginn, og þau trje, sem hafa verið ; 
gróðursett { hann, hafa þroskast vel.

Girðingin heldur sjer allvel; þó eru i henni nokkrir staurar, sjerstaklega ; 
á suðurhlið, farnir að losna að neðan. i

Girðingin þarf að málast.



Gerðabók sóknarnefndar og sjóðbók kirkjunnar vóru atbugaðar og 
á þær ritað.

Sóknarnefnd telur söfnuðinn vel ánægðan með hinn nýja prest sinn. 
Fleira ekki fyrir lekið. Visilatiunni lokið.

Geir Sæmundsson. tiunnar Benediklsson. í. Hallgrímsson. Július ólafsson.

Pjelur Ólafsson. M. Sigurðsson.

Rjett eftirrit eftir visitatiubók Eyjafjarðar prófastsdæmis vottar 

Akureyri, 1. febrúar 1922. 

tieir Sæmundsson.
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(B. III. 1).

Kd. 24. Frum varp

til laga um sjerstakar dómþingbár i Viðvikur- og Hólahreppum i Skagafjarðar- 
sýlsu og Blönduós- og Torfalækjarhreppum í Húnavatnssýslu.

Flutningsmenn: Jón Sigurðsson og Þórarinn Jónsson.

Viðvíkur- og Hólahreppur i Skagafjarðarsýslu og Blönduós- og Torfa- 
lækjarhreppur i Húnavatnssýslu skulu vera sjerstakar dómþinghár, og skulu 
þingstaðirnir vera að Viðvík, Hólum, Blönduósi og Torfalæk.

G r e i n a r g e r ð .

Þingslaður Hóla- og Viðvíkurhreppa er nú fyrir báða hreppana í Viðvik 
og þingstaður Blönduós- og Torfalækjarhreppa er á Biönduósi. fbúar Hólahrepps 
og Torfalækjarhrepps una þessu iila og þykir óviðkunnanlegt að sækja mann- 
talsþing utan hrepps síns. Því virðist og eigi verða neitað, að fyrst hrepparnir 
eru sjerstakir í öllu því, er lýtur að eiginlegum hreppamálum, svo sem fátækra- 
framfærslu, vegum o. f l , þá sje eðlilegast, að þeir sjeu einnig sjerstakar dómþing- 
hár. Og undir öllúm kringumstæðum virðist áslæðulaust að fara ekki að óskuui 
hreppsbúa í þessum efnum.
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mT(l. 9 5 . T illa g a

til þingsál)rktunar um skipun viðskiflaniálanefndar.

Flutningsmenn: Þorsteinn Jónsson, Sveinn Ólafsson, Gunnar Sigurðsson, 
Þorleifur Jónsson, Eiríkur Einarsson, Slefán Stefánsson og 

Þorleifur Guðmundsson.

Neðri deild Alþingis álvktar að skipa 7 manna nefnd til að rannsaka, 
athuga og gera tillögur um, hvort tiltækilegt sje og á hvern hátt tiltækilegast:

1. Að hefta röggsamlega innflutning varnings, sem þjóðin getur án verið.
'2. Að koma sölu afurða landsins undir eina stjórn og eftirlit ríkisstjórnar-

innar um það, hvernig andvirði þeirra sje varið.
3. Að taka til meðferðar önnur viðskiftamál, ef verkast vill.

(C. III. 1).

Á s t æ ð u r .

Það er Ijóst, að íjárþröng sú, sem nú er svo almenn hjer í landi, stafar 
fyrst og fremst af því, að þjóðin hetir keypt og kaupir meira af útlendum varn- 
ingi en sem svarar andvirði útfluttrar vöru. Til þess að rjetla við hag þjóðar- 
innar og bæta úr viðskiftahallanum virðist eina örugga ráðið að takmarka svo 
innflutninginn, að útfluttar vörur nemi hærra verði en þær innfluttu og að and- 
virði útfluttra vara komi þjóðinni að fullu gagni. Eins og nú horfir við, virðist 
þelta tæpast geta orðið, nema með röggsamlegri aðstoð ríkisstjórnarinnar.

Jafnframt nefndum viðskiftahömlum virðist einnig óbjákvæmilegt að at- 
huga, hvernig fara beri með gengismun, þjóðinni i óhag, sem i reyndinni er kom- 
inn á islenskan verðmiðil.

(C. IV. 1).

lld . 26 . T lllaga

til þingsálj-ktunar um tölu ráðherra.

Flutningsmenn: Jón Þorláksson og Pjetur Ottesen.

Alþitigi ályktar að skora á landsstjórnina að leggja það til við Hans 
Hátign'konunginn, að ráðherrar verði fyrst um sinn einungis tveir að tölu.
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G r e i n a r g e r ð .

Þegar stjórnin fluttist inn í landið 1904 var æðsta stjórn landsins falin 2 
mönnum, ráðherra og landritara. Þessi tilhögun hjelst til 1917, þegar fyrsta þrí- 
menningsstjórnin var mynduð. Síðan hafa jafnan verið þrír ráðherrar, þar til nú 
að sameinuð hafa verið tvö embæltin um stundarsakir eftir fráfall Pjeturs heit- 
ins Jónssonar atvinnumálaráðherra.

Það virðist engan veginn vera ofætlun tveim nýtum og starfhæfum mönn- 
um að hafa á hendi æðstu stjórn landsins, eins og var frá 1904—1917. Hins- 
vegar er nú brýn þörf á að spara öll ónauðsynleg útgjöld, jafnt af hálfu 
ríkisins, sveitarfjelaga og einstaklinga, og er það Ijóst, að þing og stjórn verða 
að ganga miklu lengra i kröfum sínum um sparnað en nokkru sinni fyr. En þá 
er það ekki nema eðlileg krafa landsmanna, að byrjað verði á því að færa niður 
kostnaðinn við alþingishaldið og við hina æðstu stjórn landsins, sem vaxið hefir 
mjög á siðari árum.

Sennilega eru skiftar skoðanir manna um það, hvort heppilegra sje að 
taka upp aftur gömlu lilhögunina með einum ráðherra og landritara, eða að hafa 
tvo ráðherra og engan landritara. En þess verður að gæta, að til þess að gamla 
tilhögunin verði tekin upp, mun þurfa lagasetningu og jafnvel stjórnarskrárbreyt- 
ingu, en að fækka ráðherrum úr 3 i 2 er á valdi konungs samkvæmt 1 1 . gr. 
stjórnarskrárinnar.

(B. IV. 1).

Id . 97. I'rum varp

til laga um heimild til sölu þjóðjarðarinnar Sauðár.

Flutningsmaður: Jón Sigurðsson.

Atvinnumáiaraðhena ei heimiil að seija Sauðárkrókshreppi þjóðjörð- 
ina Sauðá i Skagafjarðarsvslu, að undanskilinni verslunarlóðinni eins og hún 
er ákveðin með lögum nr. 51, 28. nóv. 1919, fyrir þaðverð, sem dómkvaddir, 
óvilhallir menn meta, og með þeim borgunarskilmálum, sem gilda um aðrar 
þjóðjarðir.

G r e i n a r g e r ð .

Eins og kunnugt er, er Sauðárkrókskauptún bygt úr eða í landi þjóð- 
jaiðarinnar Sauðár. Kauptún þetta er nú orðið töluvert fjölment, og með þvi að 
sjávarútvegur verður ekki rekinn þar nema tiltölulega skamman hluta af árinu, 
má teljast ógerningur fyrir verkamenn að ælla sjer að lifa á sjávarútvegi ein-
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göngu. Almenningur verður því að afla sjer nokkurra tekna á annan hátt, en 
þar er ekki um margt að velja. Að sönnu er nokkra vinnu að hafa hjá kaup- 
mönnum og kaupfjelagi hjeraðsins, sjerstaktega við afgreiðslu skipa, en að þvi 
fráskildu er naumast um annað að gera en einhvers konar landsnyljar eða jarð- 
arafnot. Þetta hefir orðið til þess, að fjölmargir íbúar kauptúnsins hafa komið 
sjer upp litlum fjárstofni og margir hafa 1 kú, en ef kauptúnsbúar eiga ekki ráð 
á umræddri jörð, er mjög erfitt fyrir þá að framfleyla þessum fjenaði, vegna 
þess að sú jörðin, sem í raun rjettri er sú einasta, sem Iíkindi eru til að kaup- 
túnsbúar geti fengið leigð afnot af, hefir fyrir skömmu verið seld svo liáu verði, 
að hinir nýju eigendur verða eigin hagsmuna vegna að selja afnot jarðarinnar 
hærra verði en svo, að kauptúnsbúar geti undir risið. Sauðá er ekki stór jörð, en 
sauðbeil er þar góð, engi töluverð og kúahagar sæmilegir. Ábúandi jarðarinnar 
er við aldur, en befir lifstiðarábúð, og vitaskuld haggar væntanleg sala ekki rjetti 
hans i neinu.

(B. V. 1).

Hd. 2S. Ffuntvarp

til laga um skifting Húnavatnssýslna i tvö kjördæmi.

Flutningsmaður: I^órarinn Jónsson.

1 . gr.
Austur-Húnavatnssýsla og Vestur-Húnavatnssýsla skulu vera kjördæmi 

hvor út af fyrir sig og kjósa 1 þingmann hvor.

2 . gr.
Lög þessi koma til framkvæmda næst þegar almennar kosningar til 

Alþingis fara fram.

A s t æ ð u r .

Eins og kunnugt er, er nú fiestum þeim sýslum landsins, sem nú er 
fjárhagslega skift í 2 sýslufjelög, einnig skift í 2 kjördæmi. Eru þannig ekki eftir 
nema Húnavatnssýslur og Gullbringu- og Kjósarsýsla sem tvímenningskjördæmi.

Pað leiðir af sjálfu sjer, að þegar sýslum er fjárhagslega skift, þá verða 
áhugamálin einatt alt önnur eða ólik i hvorum hlutanum. Þá vill hvor um sig 
búa og hlúa sem mest að sínu og i öllu vera einn um sin mál.

Hvað það snerlir, að kjördæmaskiflingarmálið alt liggi nú fyrir dyrum, 
þar sem stjórninni hefir verið falið að undirbúa það og leggja fyrir Alþingi, þá 
sýnist þó heldur ekki frá því sjónarmiði neitt vera þessu til fyrirstöðu. Því að 
þótt tillögur stjórnarinnar um kjördæmaskiftingarmálið á sínum tima gengju i þá
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átt, að stækka kjördæmin og viðhafa hlutfallskosningar, og þótt þær yrðu sam- 
þyktar af Alþingi, þá raskar það ekki meira í þessurn kjördæmum en öðrum 
einmenningskjördæmum. Kostnaður frá hálfu rikissjóðs er hjer enginn; ekkert 
annað en sjálfsögð tillátssemi við kjósendur.

(C. IV. 2).

A'd. 39. Breytingartillaffa

við tiilögu til þingsályktunar um tölu ráðherra.

Frá Jakoh Möller.

Fyrir
«að ráðherrar . . . að tölu» 

komi:
að ráðherra verði fyrst um sinn einungis einn.

(C. V. 1).

Kd. 30. Tlllaga

til þingsálvktunar um innlenda skiftimynt.

Flutningsmaður: Magnús Jónsson.

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að hlutast til um, að slegin 
verði hið bráðasfa skiftimvnt til innanlandsnotkunar.

G r e i n a r g e r ð .

Á undanförnum tlma hefir gert vart við sig bjer í höfuðstaðnum, og vafa- 
laust viðar um landið, hið mesta vandræðaástand, vegna þess að skiftimynt heíir 
svo að segja horfið af sjónarsviðinu, nema helst koparpeningar. Er þetta baga- 
legt mjög báðum aðiljum, þeim sem kaupir og þeim sem selur. Menn skulda 
smáupphæðir úti um hvippinn og hvappinn, af því að þeir geta ekki fengið aura 
til baka, eða neyðast til þess að kaupa meira eða minna en þeir hefðu óskað. 
Frímerki, skrifaðir smámiðar og annað slíkt gengur manna á milli og á að heita 
gjaldmiðiil. Bagalegast er þetta fyrir verslanir og aðra þá, sem mikil smáviðskifti 
hafa, og þess munu dæmi, að t. d. aðgöngumiðar að samkomum sjeu seldir 
dýrar en annars vegna þess, að ekki má standa á öðru en krónu.
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l’eita ástand hefir skapast við það, að menn hafa flutt úr landi þá 
mynt, sem þar gengur og ekki er of óþægileg til flutnings, bæði vegDa þess, að 
menn hafa ekki fengið upphæðir yfirfærðar á annan hátt og svo til þess að 
spara gengismun. Og einfalt ráð til þess að kippa þessu í lag er því það, að 
slegin sje sjerstök smámynt, tíeyringar og tuttugu-og-fimmeyringar, sem gangi 
manna á milli og sje löglegur gjaldeyrir innanlands, en freistingin á hinn bóg- 
inn engin nje möguleikinn að hafa gagn af þvi, að flytja þá úr landi. — Krónu- 
mynt með sama hætti mundi og sjálfsagt vera flestum kærkomnari en krónu- 
seðlarnir, sem oft og einatt eru alt annað en vel útlítandi.

(B. VI. 1).

*d, 31, Frum varp

til laga um sameining Dalasýslu og Strandasýslu.

Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.

1 . gr.
Dalasýsla og Strandasýsla skulu vera eitt lögsagnarumdæmi, og nefnist 

það Dala- og Strandasýsla.

-• gi’-
Landsstjórnin hlutast til um, að embættasameining sú, sem gert er ráð 

fvrir í lögum þessuni, komist á svo fljótt, sem kostur er á.

Á s t æ ð u r .

Samhljóða frumvarp bar stjórnin fram á Alþingi 1919. Læt jeg mjer því 
nægja að vísa til greinargerðar þeirrar, er þvi þá fylgdi og er að finna á þskj. 
22 1919.

(A. XI. 21.

Md. 33. Mefndarállt

um frumvarp til laga um skattmat fasteigna.

Krá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og fellst á þá skoðun stjórnar- 
innar, að rjett sje að skipa með sjerstökum lögum mati á þeim fasteignum, 
sem ekki hafa verið metnar í allsherjarfasteignamati.
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Nefndin er eínníg fyllilega samþykk því, að kostnaður við matið sje 
sparaður sem mest. Fyrir því fellst nefndin á, að rjett sje að fela matið í 
sveitum og sjávarþorpum úttektarmönnum eða 2 mönnum öðrum, er sýslu- 
maður nefnir til, en vill ekki einskorða það við úttektarmenn. Bæði verður 
matið á þann hátt framkvæmt með langsamlega minstum kostnaði, og auk 
þess svo lítið um nýbyggingar og endurbætur fasteigna úti um land, að litlu 
getur munað á skattinum þar til allsherjarfasteignamat fer fram.

Hinsvegar getur nefndin ekki fallist á, að þetta fyrirkomulag sje heppi- 
legt í kaupstöðunum, og það af þessum ástæðum:
1. Að i kaupstöðuuum, og þá sjerstaklega í Reykjavík, verða mörg hundruð 

fasteignir metnar milli þess sem allsherjarfasteignamat fer fram, og því 
hætt við, að samræmi matsins yfirleitt geti raskast til verulegra muna, ef 
aðrir en hinir lögskipuðu fasteignamatsmenn framkvæma matið.

2. Að nefndin telur siður en svo nokkurn sparnað að því fyrir ríkissjóð- 
inn, að aðrir en hinir lögskipuðu fasteignamatsmenn framkvæmi matið 
i kaupstöðunum.

Nefndin gerir ráð fyrir, að undirfasteignamatsnefndir í kaupstöðum 
meli til jafnaðar 3 hús á dag. Verður þá kostnaður undirmatsnefnda 7 kr. á 
hús. Kostnað yfirmatsnefnda áætlar nefndin 40°/o af kostnaði undirmatsnefnda, 
eða um 3 kr., og allan kostnaðinn 10 kr. á hús, en samkvæmt frumvarpinu 
verður matskostnaðurinn i því nær öllum tilfellum 12  kr. á hús, því það 
mun undantekning, að fasteignamat á húsi sje undir 4000 kr.

Af framangreindum ástæðum ræður nefndin háttvirtri deild til að sam- 
þykkja frumvarpið með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1 . 1 . gr. orðist svo:
Fasteignir allar, sem meta þarf til skatts þangað til allsherjarskatt- 

mat fer fram, skulu utan kaupstaða metnar af úttektarmönnum eða 2 
mönnum, sem sýslumaður nefnir til, hvort sem ástæðan til matsins er sú, 
að eignin er ekki tekin i gildandi fasteignamat eða að endurmat fer fram.

I kaupstöðum skal matið framkvæmt af hinum lögskipuðu fasteigna- 
matsnefndum.

2. Við 3. gr.
A eftir »virðingarmenn« komi:
utan kaupstaða.

Neðri deild Alþingis, 21. febr. 1922.

M. J. Kristjánsson, Jón A. Jónsson, Jakob Möller.
formaður. fundaskr. og frsra.

Jón Baldvinsson. Þorl. Guðmundsson.

A lþ t .  1922. A . (34 . löggjafarþÍDg). 24
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(B, VII, 1)!

Md« 33. Frum varp

tii laga um fjárhagsár ríkissjóðs.

Flutningsmaður: Jón Þorláksson.

Tímabilið frá 1. jan. 1924 tii. 31. mars 1924 skal teljast eitt fjárhagsái-. 
Þar eftir telst fjárhagsár rikissjóðs frá 1. april hvers árs til 31. mars næsla ár.

(1 r e i n a r g e r ð . ~

Eins og nú er háttað um fjárhagsár ríkissjóðs, sem er almanaksárið, 
og samkomutíma Alþingis, sem er 15. febr. ár hvert, liða nærfelt 3 ársfjórð- 
ungar frá því að fjárlög eru fullsamin og til þess er þau ganga í gildi. A þessa 
3 ársfjórðunga falla nærfelt allar verklegar framkvæmdir heils árs, og á þvi 
timabili tilfalla svo að segja allar útflutningsafurðir ársins. Öll atkoma hins 
liðandi árs í verslun og atvinnuvegum er því óþekt og að jm su leyti ófyrir- 
sjáanleg þegar fjárlög næsta árs eru í smiðum. En þá gefur það að skilja, að 
öll afkoma atvinnuveganna á þvi ári, sem verið er að semja tjárlög fyrir, er 
gersamlega hulin. Þess vegna hljóta allar áætlanir um tekjuliði fjárlaganna að 
verða mestmegnis getgátur einar, og Alþingi hlýtur að vera í mjög mikilli 
óvissu um það, hve miklar verklegar framkvæmdir það má ætla rikissjóði á 
fjárhagsári þvi, sem fjárlögin eiga að gilda fyrir.

Annar ókostur fylgir þvi og, að láta þannig framkvæmdatímabil heils 
árs vera á milli þingtímans og fjárhagsárs þess, sem fjárlög þingsins eiga að 
gilda fyrir. Hann er sá, að þetta eykur mjög líkurnar fyrir fjárveitingum í 
fjáraukalögum. Þetta stafar annarsvegar af því, að ástæður geta hafa breyst á 
hinum langa tíma frá því fjárlög liðandi ársins voru samin og þar til þau 
gengu i gildi, og getur því verið fram komin nauðsyn fyrir fjárveitingar, sem 
ekki var fyrirsjáanleg þegar fjárlögin voru samin; slíkar fjárveitingar verða þá 
venjulega teknar upp í fjáraukalög'á því þingi, sem starfar i byrjun fjárhags- 
ársins, en of seint þá að draga úr öðrum fjárveitingum fjárlaganna til að jafna 
þann halla. Hins vegar má og búast við þvi, enda nokkur reynsla þar um 
fengin, að bæði einstakir menn og hjeruð, sem telja sig þurfa einhverra fjár- 
framlaga úr ríkissjóði, sæki það allfast að fá veitingarnar teknar upp í fjár- 
aukalög, svo að til nofa eða framkvæmda geti koinið á því sama ári, fremur 
en að fá þær teknar upp í fjárlög og bíða eftir þeim til næsta árs. En miklar 
veitingar í fjáraukalögum eru hættulegar fyrir fjárhag ríkissjóðs, og er því 
nauðsvnlegt að finna og taka upp slika tilhögun, að til aukafjárveitinga þurfi 
sem minst að koma.

Tiltækilegast virðist að ráða bót á þessum annmörkum núverandi til- 
högunar með því að láta fjárhagsárið byrja rjett um þinglokin, eða laust eftir 
þau. En til þess þarf annaðhvort að breyta fjárhagsárinu eða þingtímanum
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eða hvorutveggja. Hjer er stungið upp á að láta fjárhagsárið byrja 1. apríl. 
íJá eru ársfjórðungaskifti, og er það að sumu leyli hentugt. Framkvæmdir 
ársins eru þá ekki byrjaðar að neinu ráði, og því engir verulegir annmarkar 
á tilhöguninni að þvi er snertir reikningsskil fyrir framkvæmdum ríkissjóðs. 
Kn það mundi valda allmiklum óþægindum i þessu efni, ef fjárhagsáramótin 
væru seinna að vorinu eða sumrinu.

Tíminn í'rá 15. febr., sem nú er samkomudagur Alþingis, og til 1. april 
mun þykja nokkuð naumur til afgreiðslu og staðfestingar fjárlaganna, og þyrfti 
þingið þvi að koma saman nokkru fyr en nú er. Samkvæmt 31. gr. 
stjórnarskrárinnar getur konungur kvalt reglulegt Alþingi saman hvenær sem 
er á tímabilinu frá 1. jan. til 15. febr. án þess að lagaboð komi tiJ, og befir 
þvi ekki þótt þörf á að taka neilt ákvæði um breytingu á samkomutima Al-. 
þingis upp í þetla frumvarp.

Til þess að koma breytingunni á, má annaðhvort byrja með einu fjár- 
hagsári, er taki vfir 5 ársfjórðunga, eða þá byrja með fjárhagsári, er taki ein- 
ungis vfir einn ársfjórðung. Fyrnefnda aðferðin virðist naumast vera samrým- 
anleg við 38. gr. stjórnarskrárinnar, þvi að þá yrði að halda eitt reglulegt þing^ 
án þess að fjárlög yrðu afgreidd frá þvi, og þess vegna er.hjer stungið upp á 
að telja tímabilið 1. jan. lil 31. mars 19U 1 eitt fjárhagsár, og vrðu þá fjárlög 
fyrir Jiað timabil samin á Alþingi 1923.

(B. VIII. 1).

Id .  34. Frumvarp

til laga um kosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað og skifting Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi.

Flutningsmaður; Einar Þorgilsson.

1. gi’-
Hafnarfjarðarkaupstaður skal vera sjerstakt kjördæmi og hafa 1 alþing- 

ismann. Þegar þannig hefir bætst við 1 þingmaður, skal neðri deild Alþingis 
skipuð 29jþingmönnum.

2 . gr.
Gullbringu- og Kjósarsýsla skal vera 2 kjördæmi, og kýs livor sýslan 

um sig 1 þingmann.

3. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda næst þegar almennar kosningar til 

Alþingis fara fram.
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Á s t æ ð u r.

Þegar þingmönnum var fjölgað í Reykjavík 1920, fór jeg þess á leit, 
að Hafnarfjarðarkaupstaður fengi 1 þingmann, eins og aðrir kaupstaðir lands- 
ins utan Reykjavíkur, en sú tillaga mín náði þá ekki fram að ganga. Út aí 
þessu hefir risið allmikil óánægja í Hafnarfjarðarkaupstað. Skilja menn þar 
ekki hvers þeir eiga að gjalda, að fá ekki þingmann fyrir kaupstaðinn, þar 
sem hann er nú fólksfleiri en t. d. ísafjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarkaup- 
staður hvor um sig, eða með nálægt 2500 ibúum.

Kjósendur Hafnarfjarðarkaupstaðar endurtaka því þessa ósk sína, um 
að fá þingmann fyrir sig, á hverjum þingmálafundi, sem eðlilegt er, og síðast 
á fundi 14. febr. þ. á.

Ennfremur hafa komið fram itrekaðar óskir um það, einkum frá 
Kjósarsýslu, sem heíir sjerskilinn fjárhag, að sýslurnar, Kjósar- og Gullbringu- 
sýslur, yrðu gerðar hvor út af fyrir sig að sjerstöku einmenningskjördæmi, og 
virðist sú krafa eðlileg, þar sem önnur sýslan er að mestu leyti landbúnaðar- 
en hin sjávarútvegshjerað, en af því leiðir, jafnframt því sem þær hafa aðskil- 
inn fjárhag, að ábugamálin eru oft mjög ólik í hvorri sýslu.

um frv. til laga um brey tÍDgu á almennum viðskiftalögum, nr. 31, 11. júlí 1911.

Víð höfum atbugað frv. þetta og borið það saman við viðskiftalögin'og 
dönsku lögin »Om Köb« frá 6 . april 1906. Höfum við fallist á frv. að öllu leyti 
og leyfum oss, með skirskolun til athugasemdanna við það, er okkur virðast 
fullnægjandi, en ekki ástæða til að prenta upp aflur i nefndaráliti, að ráða háttv. 
deild til þess að samþykkja það óbreytt.

(A. VI, 2).

F.<1. 35. Mefnðarállt

Frá allsherjarnefnd.

Alþingi, 23. febrúar 1922.

Sigurjón Friðjónsson, 
formaður.

Jób. Jóhannesson 
ritari.
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til laga um breyling á lögum 11. nóvember 1917, um aðflutningsbann á áfengi.

(Lagt fyrir Alþingi 1922).

1 . gr.
Vin, sem ekki er í meira en 21°/« af vínanda (alkóhóli) að rúmmáli, 

skulu undanþegin ákvæðum laga 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á áfengi, 
um bann gegn innflutningi, veitingu, sölu og flutningi um landið. Þegar lækn- 
ar og lyfsalar selja slik vín þarf ekki lyfseðil.

Ákvæði greindra laga um rjett sendiræðismanna framandi rikja til að- 
flutnings á áfengi breytast þannig, að sendiherrum og sendikonsúlum skuli 
heimilt að flytja inn til heimanotkunar einu sinni á ári alt að 300 litrum af 
áfengi, sem i er meira en 2 1 °/o af vinanda, en þeim frjáls innflutningur á vín- 
um með minna en 2 1°/o.

Vegna eftirlits með óheimiluðum áfengisinnflutningi haldast óbreytt 
ákvæðin í lögum 14. nóv. 1917 um skyldu skipstjóra að tilkynna lögreglustjóra, hve 
mikið áfengi skipið hafi meðferðis. Nær skylda þessi til alls áfengis, en eigi 
skulu innsigluð þau vin, sem ekki hafa meira en 21% afvinanda. Skylda þessi 
nær jafnt til íslenskra skipa sem útlendra. Ef um skipstrand er að ræða, skal 
ávalt fara að svo sem segir i 6. gr. laganna; vin, sem ekki hefir m e ira en 2 l% 
af vinanda, skal þó afhent löglegum viðtakanda.

2 . gr.
Stjórmn setur með reglugerð ákvæði til varnar misbrúkun við sölu og 

veitingar vina, sem ekki hafa meira en 2 1% af vínanda. Þó mega ákvæði þessi 
ekki ganga svo Iangt, að þau geri að engu undanþágu vína þessara frá ákvæð- 
um aðflutningsbannlaganna. í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á 
ákvæðum reglugerðarinnar.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Hd. 36 . Frum varp

A s t æ ð u r  l ' yr i r  f r a m a n s k r á ð u 1 a g a fr u m v a r p i.

Sumarið 1921 sagði spánska stjórnin upp verslunarsamningi þeim, ergilti 
milli Spánar annarsvegar og íslands og Danmerkur hinsvegar, og tilkynti jafn- 
framt, að samningurinn yrði ekki endurnýjaður við ísland, nema því aðeinsað 
aðflutningsbannlögin yrðu upphafin að því er snertir spönsk vín, sem ekki hefðu 
hærri áfengisstyrkleik en 2 1°/°.

Samningsumleitanir við Spán fóru fram fyrir milligöngu utanrikisráðu- 
neytisins, og tók umboðsmaður stjórnarinnar, Gunnar Egilson, þátt í þeim um- 
leitunum ásamt danska sendiherranum. Reyndist spánska stjórnin ófáanleg
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til að falla frá kröfu sinni. Hinsvegar tókst að fá samninginn endurnýjaðan 
til bráðabirgða fyrir mikilsverða aðstoð dönsku stjórnarinnar, með þvi skilyrði, í
að ráðuneytið skuldbindi sig til að leggja fyrir Alþingi frumvarp lil laga um f
takmarkanir á aðflutningsbannlögunum eins og fyr segir. Stjórnin gerði 
það að skilyrði af sinni hállu til að leggja slikt frumvarp fyrir þingið, að 
spánska stjórnin ábvrgðist að islenskur saltíiskur sælli ekki óhagstæðari kjörum 
á Spáni en saltfiskur nokkurs annars rikis, bæði meðan á bráðabirgðasamn- 
ingnum stæði og eins með fullnaðarsamningi.

Áskilið var og, að gera mætti ráðslafanir innanlands gegn misbrúkun 
vins, sem þó ekki mætlu vera svo viðtækar, að þær gerðu takmarkanir á að- j
llutningsbannlögunum þýðingarlausar. Alþingi mun fá tækifæri til að kynnast j
nánar samningsumleitununum.

Framanskráð lagafrumvarp er komið fram til að efna loforð það, sem \ 
stjórnin hefir gefið. j

Stjórnin er að vísu enn sannfæi ð um það, að æskilegast væri og heppi- 
legast fyrir þjóðfjelagið, bæði af haglegum ástæðum og heilbrigðis, að bannlög- j
in hjeldust óbreylt. En með því að spánska sljórnin hefir ekki fengist til
að hvika frá skilyrðum sínum, heíir ráðuneylið eigi sjeð sjer annað fært en
að láta undan nauðsyninni, vegna sjávarútvegsins islenska og fjárhags j
landsins.

Við samningsumleitanirnar var bygt á þvi, að frestur til 15. mars þessa j
árs væri nægur til að koma lögum í þessa átt i framkvæmd, og þarf því að̂  j
hraða afgreiðslu þessa máls, j

(c. vi. i). ;

Ed. 37. Tlllaga [

til þingsályktunar um skipun viðskiftanefndar.

F’Iutningsmenn: Halldór Steinsson, Hjörtur Snorrason,
Sigurður Jónsson og Björn Kristjánsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til að rannsaka, 
íhuga og gera tillögur um ýms viðskiftamál landsins.

Á s t æ ð u r .

þar sem viðskifti vor, sjerstaklega viðskifti við útlönd, eru enn í mjög 
slæmu horfi, teljum vjer að það sje hlutverk þingsins að gera tilraun til endur- 
bóta í þessu etni.
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Hd. 38. Breytingartillaga

við frv. til laga um kosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað og skifting 
Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi.

Flutningsmaður: Stefán Stefánsson.

1. Við 1 . gr.
Greinin orðist svo:

Hafnaríjarðarkaupstaður og Siglufjarðarkaupstaður skulu hvor um sig 
vera sjerstakt kjördæmi og hafa 1 alþingismann hvor. Þegar þannig hafa 
bætst við 2 þingmenn, skal neðri deild Alþingis skipuð 30 þingmönnum.

2. Við fyrirsögn.
Fyrir »kosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað« komi: 
fjölgun þingmanna.

(B. IX, 1).

Hd. 39. Frumvarp

til laga um breyting á tilskipun um bæjarstjórn i kaupstaðnum Heykjavík, 20. 
apríl 1872.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

Á eftir orðinu »hlutkesti« í 1 1 . gr. í tilskipun um bæjarstjórn í kaup- 
staðnum Reykjavík, 20. apríl 1872, komi:

Hlutfallskosningu skal viðhafa við kosningu nefnda, ef að minsta kosti 
4 bæjarfulltrúar krefjast þess.

(B. VIII. 2).

G r e i n a r g e r ð .

í bæjarstjórn Reykjavikur eru skiftar skoðanir um það, hvort heimilt 
sje vegna ákvæða 11. gr. tilskip. 20. april 1872 að beita hlutfallskosningu við 
kosningar i nefndir. Er þetta frv. fram borið til þess að taka af allan vafa i 
þessu efni.
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Id , 40. Mefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflutnings- 
gjald af síld o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin telur sjálfsagt að hv. deild samþykki lagabreytingu þessa, með 
því að hjer er að eins að ræða um leiðrjetting á lagatilvitnun, sem mun stafa 
af misritun eða misprentun.

Jafnframt vill nefndin geta þess, að hún fellst á skoðun hins íslenska 
hluta ráðgjafarnefndarinnar, sem kom fram á sameiginlegum fundi nefndarinn- 
ar í Kaupmannahöfn 29. ágúst s. 1., þessu máli viðvikjandi.

Alþingi, 25. febrúar 1922.

(A. XIV. 2).

M. J. Kristjánsson, Jón A. Jónsson,
formaður og framsögum. fundaskrifari.

Jakob Möller. Jón Baldvinsson. Þorl. Guðmundsson.

(B. IV, 2 ).

IWd. 41. Bl<efndarálil

um frv. til laga um heimild til sölu þjóðjarðarinnar Sauðár (þskj. 27).

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir tallist á efni frv. og viðurkennir ástæður þær, sem 
færðar eru fyrir frv. í greinargerðinni. En nefndinni þykir ekki rjettur núver- 
andi ábúanda, sem hefir setið á jörðinni i 40 ár, nægilega trygður með þvi, 
að hreppurinn fái eignarráð á jörðinni í ábúðartíð hans og án samkomulags 
við hann, þar sem núverandi ábúðarlöggjöf er svo háttað, að líklegt er, að 
landeigandi geti fundið útbyggingarsök á hendur leiguliða slikrar jarðar, ef 
hann vill ganga hart að. Hins vegar er nefndinni kunnugt um, að ábúandinn 
hetir gert hreppsnetnd Sauðárkrókshrepps tilboð um að standa upp af jörð- 
inni með tilteknum skilyrðum, og væntir nefndin því þess, að samkomulag 
náist milli ábúanda og hreppsins um það efni, ef hreppurinn telur sjer nauð- 
syn að ná umráðum jarðarinnar nú þegar í sínar hendur. Að þessu athuguðu 
þykir nefndinni rjett að leggja það til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi
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BREYTINGARTILLÖGU:

Á eftir »selja Sauðárkrókshreppi« komi: 
við næstu ábúendaskifti.

Alþirigi, 24. l'ebr. 1922.

Stefán Stefánsson, Jón Þorláksson, Einar Þorgilsson.
formaður. fundaskrif. og frsm.

Gunnar Sigurðsson.

(A. X, 2).

Ed. 43 . N cfndarállt

um frv. til laga um verslunarskýrslur.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og telur það til bóta. Frv. kemur í 
stað laga nr. 16, 9. júli 1909, og er aðalbreytingin sú, að lögákveða, að skýrsl- 
ur um vörusendingar skuli gefa jafnóðum og sendingarnar fara fram, í stað 
þess, að það hefir ekki verið beinlinis lögákveðið áður og skýrslurnar hafa 
verið gefnar fyrir heilt ár i einu lagi, fram að 1. jan. 1921. í lögunum nr. 16,
9. júlí 1909, er ákveðið, að forstöðumenn verslana skuli skyldir að láta rikis- 
stjórninni í tje skýrslur um skuldir og innieignir hjerlendra viðskiftamanna 
sinna, annara en banka. En þetta mun hafa reynst þýðingarlítið og er felt 
hjer niður, og sjer nefndin ekki ástæðu til að vera móti þvi. Siðasta gr. frv. 
mælir svo fyrir, að lög þessi skuli gilda frá 1 . jan. þ. á. Þetta þykir nefndinni 
óviðkunnanlegt, að kveða svo á, að lög skuli gilda áður en þau verða til. 
Leggur hún þvi til, að gr. sje breytt, og þó á þann hátt, að niðurstaðan verð- 
ur í rauninni hin sama. Að öðru leyti visast til þeirra ástæðna, sem frv. 
fvlgja frá stjórninni.

BREYTINGARTILLAGA.
8. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og er sendendum og viðtakendum vara 

skylt að gefa þegar skýrslur þær, sem hjer eru heimtaðar, fyrir þann hluta 
ársins 1922, sem liðinn er.

Alþingi, 25. febr. 1922.
«

Sigurjón Friðjónsson, Jóh. Jóhannesson.
form. og ritari.

Alþt, 1922. A. (34, löggjafarþing). 25
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Jl'd. 43. Frnmvarp

til laga um breyting á löguin nr. 49 frá 30. nóv. 1914.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

3. gr. laga nr. 49 frá 30. nóvember 1914, um breyting á tilskipun 20. 
apríl 1872, um baejarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík, orðist þannig:

Kosningarrjett hafa allir kaupstaðarbúar, karlar og konur, i hverri 
stöðu sem þeir eru, ef þeir eru 21 árs að aldri þegar kosning fer fram, hafa 
átt lögheimili í kaupstaðnum 1 ár og eru fjár sins ráðandi.

Kjörgengur er hver sá, karl eða kona, sem kosningarrjett hefir.

(B. X, 1).

G V e i n a r g e r ð .

Frv. um þetta efni var í fyrra borið fram á Alþingi af þm. Reykvik- 
inga, eftir tilmælum bæjarstjórnarinnar í Reykjavik. Var þvi frv. breytl í Nd. 
á þá leið, að það var látið gilda um kosningar til bæjar- og sveitarstjórna uni 
land alt. En það frv. var felt i Ed., og má að nokkru, ef til vill, telja breyting- 
ar þær, sem urðu á frv. í Nd., orsök þess. Aðalbreytingar þær, sem þetta frv. 
gerir á núgildandi lögum um kosningarrjett og kjörgengi við bæjarstjórnar- 
kosningar i Reykjavík, eru í fyrsta lagi, að aldurstakmarkið er fært niður i 
21 ár og í öðru lagi, að þeginn sveitarstjrrkur sviftir menn ekki kosningar- 
rjetti. Um fyrra atriðið er það að segja, að þar sem svo er nú ákveðið í lög- 
um, að maður sje fjárráða þegar hann er 21 árs að aldri, þá sýnist ekki hin 
minsta ástæða til þess að meina honum að taka þátt í kosningum; á þeim 
aldri hafa ailflestir þegar fengið þá almennu mentun, sem þeir annars fá undir 
lifsstarf sitt, og margir ákvarðað, hvaða starf þeir ætla að leggja fyrir sig. Þá er 
og mönnum heimilt samkvæmt gildandi lögum að kvænast 21 árs og konum 
að giftast 18 ára. Verður þelta og til að styrkja það, að aldurstakmarkið sje setl, 
eins og frv. gerir ráð fyrir. I’að er líka óhælt að fullyrða, að unga fólkið sje að
jafnaði áhugasamara um opinber mál en eldra fólkið, og lætur sig þau oft
og tíðum meira skifta, og þessi ástæða ein út af fyrir sig er nægileg til þess
að fallast á þetta ákvæði frv.

Frumvarpið ætlast til þess, að menn fái að kjósa, þótt þegið hafi þeir 
sveitarstyrk. I berklaveikislögunum trá siðasta þingi er sá styrkur, sem þurf- 
andi mönnum er veittur, ekki skoðaður sem sveitarstyrkur, og varðar þvi 
ekki rjettindamissi. Og í breytingu þeirri á fátækralögunum, sem gerð er með
1. nr. 61, 27. júní 1921, er enginn styrkur, sem veittur er fyrir sjúkrahússvist, 
en þar með telst lyf og læknishjálp, skoðaður sveitarstyrkur. Fer þá að verða
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dálítið hart að svifta rjettindum t. d. gamalmenni og þá, sem vegna ómegðar 
eða veikinda á heimili þarfnast hjálpar sveitar sinnar. í greinargerð írv. þess, 
sem fyrir þinginu lá í fyrra, segir svo um þelta, að »ástæður bæjarstjórnar- 
innar« sjeu þær, »að allur þorri þeirra manna, sem nú orðið þiggja sveitar- 
slyrk, geri það vegna barnafjölda, veikinda eða annars slíks, sem eigi rjettlæti 
það, að þiggjandi sje gerður rjeltlægri en aðrir borgarar«.

Óþarfi þykir að taka það fram i frv., svo sem gert hefir verið i eldri 
kosningalögum, að gift kona teljist fjár síns ráðandi, þar sem svo mun vera 
að lögum.

(B. XI, 1).

Ed. 44. Frum varp

til laga um brevting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.

Flutningsmaður: Björn Kristjánsson.

1. gr-
3(3. gr. og fyrri málsgr. 37. greinar sveitarstjórnarlaganna orðist svo:
Hreppsnefnd skal á ári hverju í októbermánuði gera áætlun um allar 

tekjur og útgjöld hreppsins yfirstandandi fardagaár, og að þvi leyti, sem aðr- 
ar tekjur hreppsins hrökkva eigi fyrir útgjöldum, jafna niður eftir efnum og 
ástæðum sem aukaútsvari þvi, sem vantar, á alla þá, sem eiga lögheimili eða 
hafa fast aðsetur í hreppnum eigi skemur en þrjá mánuði. Þeir skulu greiða 
þar tult gjald eftir öllum efnahag sínum, nema þeir á gjaldárinu hafi líka 
haft fasl aðselur annarsstaðar og goldið þar útsvar; þá skal frá ársútsvarinu 
draga tiltölulega við þann tíma, er þeir dvöldu annarsslaðar, þó ekki meira 
en þeir guldu þar.

Ef rekin er í hreppnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, svo 
sem verslun, kaupskapur, þilbátaútgerð eða bátfiski, þá má leggja á þá at- 
vinnu aukaútsvar, þótt ekki sje rekin nema 1 vikur og atvinnurekandiun eigi 
heimili annarsstaðar. Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, sildveiðí með nót, 
á atvinnu útlendra skipa við verkun á sild á höfnum inni eða i landhelgi, 
laxveiðiafnot, hvort sem laxveiðin er rekin sem atvinna eða að eins til 
skemtunar, og á hvern hátt sem veiðin er stunduð, ábúð á jörð eða jarðar- 
hluta, leiguliðanot af jörð, svo sem slægjuafnot, þótt engin ábúð fylgi, og lóð- 
arafnot, sem einhvern arð gefa, þótt sú atvinna sje rekin enn styttri tíma. Ut- 
svör þessi skulu vera hæfileg eftir tímalengd og í samanburði við innsveitar- 
menn, og skal formaður hafa greilt útsvar fyrir skip sitt áður en hann 
fer brott.

Á kaupfjelög og pöntunarfjelög má le’gja aukaútsvar, ef þau hafa leyst 
borgarabrjef og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo sem hæfa þykir eftir ár- 
legri veltu og arði í söludeild fjelagsins.
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2 . gr.
Sýslunefnd getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur allra 

nefndarmanna (að oddvita meðtöldum) sje viðstaddur. A nefndarfundum ræð- 
ur afl atkvæða.

3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 50, 28. nóv. 1919, og öll 

önnur ákvæði, sem koma i bága við þessi lög.

Á s t æ ð u r .

Frumvarp þetta er flutt eftir tilmælum hreppsnefndar Mosfellshrepps 
að nokkru leyti og að öðru leyti eftir ósk hreppsnefndar Miðneshrepps. Segir 
svo meðal annars i brjefi hinnar fyrnefndu hreppsnefndar til Alþingis;

»36. gr. sveitarstjórnarlaganna 10. nóv. 1905 hefir hvað eftir annað 
verið breytt, með þeirri hugsun að gera hana ljósari og að auka við starfs- 
greinum, fyrirtækjum og gjaldstofnum, sem vafi þótti á, að útsvarsskylda næði 
til eftir fyrra orðalagi greinarinnar. Siðasta breytingin er frá 1919 (28. nóv.). 
Þar segir:

»Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, síldveiði með nót, á atvinnu út- 
lendra skipa við verkun á sild á höfnum inni eða í landhelgi, laxveiði- 
afnot« o. s. frv.

Nú hafa nýlega fallið úrskurðir og dómar, einn í hæstarjetti, út af út- 
svarsskyldu laxveiðinotenda, er veitt hafa á stöng og aðallega starfrækt veið- 
ina sem skemtun, og hafa þessir úrskurðir eða dómar komist að þeirri nið- 
urstöðu, að laxveiðinotendur þessir væru ekki útsvarsskyldir, vegna þess, að 
veiðin væri ekki stunduð sem atvinna, ekki rekin »i atvinnuskyni«. Úrskurð- 
ur frá 22 . des. s. I. frikennir mann, sem telur sig ábúanda jarðar, frá útsvars- 
skyldu af laxveiðinni, er þeirri svo nefndu ábúðarjörð hans fylgir, vegna þess, 
að hann hefir ekki rekið veiðina »i atvinnuskyni« heldur »að eins á stöng 
sjer til skemtunar«.

í meðvitund almennings og i daglegu rnáli eru laxveiðinot ætíð skoð- 
uð sem atvinna, talin atvinnuvegur, á hvern hátt sem veiðin er rekin, 
stunduð eða hagnýtt. Sá skilningur hefir og komið fram á Alþingi, og virðist 
svo sem þingmenn hafi ekki látið sjer til liugar koma, að orðið »atvinna« í 
lögum yrði af dómendum skilið svo, að það þýddi: lifsframdráttarvinna og 
ekkert annað.

Laxveiði hefir viða verið arðsömustu hlunnindi jarðar, stórum aukið 
tekjur og gjaldþol eigenda eða ábúenda, og því verið drjúgur tekjustofn sveit- 
arsjóðanna. En nú eru þessi hlunnindi viða fráskilin jörðunum, orðin sjer- 
eign efnamanna, er nota veiðina til arðs og skemtunar. Svo er um arðsöm- 
ustu laxveiðinotin hjer í Kjósarsýslu og víðar, og eru eigendur og notendur 
búsettir i öðrum sveitarfjelögum eða erlendis. Sumir eigendur selja veiðirjett- 
inn á leigu, leigjandinn selur aftur veiðinotin á leigu (fyrir stöng á dag, t. d.
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Elliðaár) o. s. frv. í Elliðaám hefir »stöng á dag« kostað 20 kr., en góðir 
veiðimenn hafa þó, jafnframt skemtuninni, rekið veiðina sem arðsama at- 
vinnu; dæmi til 160—170 kr. á dag. En dómstólarnir dæma öll slík laxveiði- 
afnot útsvarsfrjáls, og tapa sveitarsjóðirnir þannig einum besta tekjustofni 
sinum.

Vjer leyfum oss nú, með virðingu og trausti, að beina þeirri ósk til 
hins háa Alþingis, að það, nú þegar á yfirstandandi þingi, geri þá breytingu á 
orðalagi 1. gr. laga nr. 50, 28. nóv. 1919, að skýrt og ótvírætt komi fram, að 
laxveiðinot sjeu útsvarsskyld til sveilarsjóðs, i hlutfalli við aðra tekjustofna 
sveitarfjelagsins, hvernig og i hveriu skyni sem veiðin er stunduð eða hagnýtt«.

Hreppsnefndin i Miðneshreppi fer fram á, að felt sje burtu ákvæðið 
úr 1. gr. laga 28. nóv. 1919, um að eigi megi leggja aukaútsvar á útvegsmenn 
úr öðrum hreppi i sama sýslufjelagi, eða við sama fjörð eða flóa, sem útræð- 
ið er i, o. s. frv. Kemur þetta ákvæði mjög illa niður á þessum hreppi, þar 
sem mótorbátar, jafnvel úr öðrum sýslum, ganga þar alla vetrarvertiðina 
(i Sandgerði) án þess hægt sje að leggja aukaútsvar á þá útgerð.

(B. V, 2 ).

I d .  4 3 . M efndarálit

um frv. til laga um skifting Húnavatnssvslu i tvö kjördæmi.

I'ra allsherjarnefnd.

Meiri hluti nefndarinnar er ásátlur um að mæla með þvi, að frv. gangi 
fram óbreytt.

Alþingi, 27. febr. 1922.

Stefán Stelánsson, Jón Þorláksson,
form. og frams.m. fundaskrifari.

Gunnar Sigurðsson, 
með fyrirvara.

Einar Þorgilssou.
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Md. 40 . Frum vari*

til laga um breytingu á lögum um dýraverndun, 3. nóv. 1915.

l'iutningsmaður: Jón Þorláksson.

3. gr. laga nr. 31, 3. nóv. 1915, orðist svo:
Ráðuneytið setur reglur um aflifun allra húsdýra, slátrun bú|)enings 

og um fuglaveiðar, svo og um rekstur og annan flutning innanlands á sauð- 
fje til slátrunar og á sauðfje og hrossum lil útllutnings, og um meðferð á 
hrossum í brúkun. Skal það gert með reglugerð, sem jafnframt ákveður sektir 
fyrir brot á slikum reglum.

(B. XII, 1).

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er samið af Dýraverndunarfjelagi íslands og flutt eftir til- 
mælum þess. Um ástæður fyrir frv. er visað til eftirfarandi brjefs frá for- 
manni fjelagsins.

lteykjavik, 27. febr. 1922.

Stjórn Dýraverndunarfjelags íslands hefir falið mjer að koma á fram- 
færi i Alþingi tillögu um breytingu á lögum um dýraverndun, nr. 34, 3. nóv. 
1915, í þá átt, sem meðfylgjaiidi frv. til laga segir. Það er að eins 3. gr. lag- 
anna, sem farið er fram á að breyta, og er breytingin fólgin í því, að þar sem 
gildandi lög mæla svo fvrir, að stjórnarráðið setji reglur um slátrun búpenings 
á almennum slátrunarstöðum, þá er með breytingunni svo til ætlast, að það 
setji reglur um alla aflífun húsdýra, hvort heldur í slátrunarhúsum eða á 
heimilum. Hjer við er og bætt fuglaveiðum, sem engar reglur hafa áður verið 
settar um.

Dýraverndunarfjelagið hefir á siðustu árum mjög reynt að stuðla að
þvi, að aflifun búpenings færi fram svo mannúðlega, sem kostur væri á, og
fyrirskipar núgildandi reglugerð deyðing með skoti, í stað hins viðbjóðslega 
hálsskurðar eða hjartastungu eða svæfingar, sem áður tiðkaðist á skepnum í 
fullu fjöri og með ódeyfðri tilfinningu. í byrjun þótti ekki gerlegt að setja 
reglur um deyðinguna annarsstaðar en á opinberum slátrunarstöðum. En allir 
máttu sjá, að þetta var að eins hálfverk. Á síðustu 6 árum hefir hugsunar- 
háttur manna breyst svo i þessu efni, að telja má hættulaust að fyrirskipa 
þessa deyðingaraðferð alment, þar sem búast mátti við, að sú fyrirskipun
mundi mæta mótþróa fyrir nokkrum árum. Jeg skal reyndar í þessu sam- 
bandi taka fram, að það er ekki min meining, að skot verði undir öllum
kringumstæðum fyrirskipuð af ráðuneytinu, þegar þessi breyting á lögunum 
er fengin, heldur að velja megi milli skots og rothöggs. Aðalatriðið er þetta, 
að skepnan verði ekki »skorin« til að tæma blóðið úr kjötinu fyr en hún 
hefir verið gerð meðvitundarlaus.
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Dýraverndunarfjelag i Skagafirði hefir kæri yfir þeirri andstyggilegu 
og ómannúðlegu aðferð við fuglaveiðar við Drangey, sem þar er kölluð »fleka- 
veiði með bandingja«. F}rrir þvi er ákvæðinu um fuglaveiði bætt inn í áður 
nefnda grein, svo að ráðuneytið geti með nýrri reglugerð bannað þessa veiði- 
aðferð. Jeg geri ráð fyrir, að aðferðin sje kunn þingmönnum, og lýsi henni 
þvi ekki.

Verði nefnd skipuð í málið, sem sjálfsagt má gera ráð fyrir, þá er jeg 
fús til að ræða málið með henni og gefa þær upplýsingar, sem jeg kynni að 
geta gefið.

Virðingarfylst.

Jón Þórarinsson, 
p. t. form. Dýraverndunarfjelags íslands.

(B. III. 2).

K(l. 47. Breytingartlllög:ur

við frumvarp til laga um sjerslakar dómþinghár í Viðvíkur- og Hólahreppum 
í Skagafjarðarsýslu og Blönduós- og Torfalækjarhreppum í Ilúnavatnssýslu.

Frá Sigurði Jónssvni og Sigurjóni Friðjónssyni.

Frumvarpsgreinin orðist þannig:

Viðvikur- og Hólahreppur í Skagafjarðarsýslu, Rlönduós- og Torfa- 
lækjarhreppur i Húnavatnssýslu og Ljósavatns- og Bárðdælahreppur í Bing- 
evjarsýslu skulu vera sjerstakar dómþinghár, og skulu þingstaðirnir vera að 
Viðvik, Hólum, Blönduósi, Torfalæk, Ystafelli og Sigurðarstöðum.

F)Trirsögn frumvarpsins orðist þannig:

Frumvarp til laga um sjerstakar dómþinghár í Viðvikur- og Hóla- 
hreppum í SkagafjarðarsVsIu, Blönduós- og Torfalækjarhreppum i Húnavatns- 
sýslu og Ljósavatns- og Bárðdælahreppum i Fingeyjarsýslu.
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til laga um breyting á lögum nr. 57, 22. nóv. 1907, um vegi.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

1. gr-
Vegurinn milli Hafnarfjarðarkaupstaðar og Keflavikur skal vera þjóð- 

vegur og rikissjóður kosta viðhald hans.

2 . gr.
Lög þessi öðlasl gildi 1. jan. 1923.

(B. XIII, 1).

Ed, 48. Frumvarp

Á s t æ ð u r.

Samkvæmt itrekuðum óskum sýslunefndar Gullbringusýslu, og sýslu- 
búa yfirleitt, er frv. þetta fram borið.

Til stuðnings því má taka það fram, að sýsla þessi byrjaði árið 1904 
að leggja vegi um sýsluna, fyrst veginn frá Hafnarfirði til Keflavíkur (38 km.), 
sem kostaði alls kr. 127327,99. Þar af greiddi s<Tslan kr. 71727,99, en lands- 
sjóður kr. 61200,00. Vanta þannig kr. 10527,99 úr ríkissjóði til þess að hann 
hafi greitt til vegarins fullan helming, sem þó var tilætlun þingsins i upphafi. 
Þegar byrjað var á að leggja þennan veg, var Gullbringusýsla, Hafnarfjörður 
og Kjósarsýsla eilt sýslufjelag, og hefðu því sameinuð getað borið allmikil gjöld 
til vegalagningar, sem einkum var þörf á suðurkjálka sýslunnar. En smám- 
saman' losaði Kjósarsýsla sig frá og fjekk sinn sjerstaka fjárhag, og þar næsl 
Hafnarfjarðarkaupstaður. Fólkið, sem átti að bera vegakostnað suðurkjálkans, 
varð nú meira en helmingi fœrra, en þörfin jafnbrýn að leggja vegina áfram. 
Og þörfin varð þeim mun brýnni, sem ríkissjóður eða Alþingi hælti með öllu 
að styrkja sjávarsamgöngur í sunnanverðum Faxaflóa. En fj'rir nokkuð mörg- 
um árum voru samgöngur á sjó i sunnanverðum Faxaflóa hjer um bil 30 
ferðir á ári og styrktar af landsfje.

Siðan árið 1904 hefir sýslan alls lagt vegi fyrir kr. 191036,00. En hún 
skuldar nú sjálf kr. 97731,65. Þar af föst lán kr. 55677,79 með hæfdegum 
vaxtakjörum, en afgangurinn er með almennum bankaforvöxtum.

Til viðhalds veginum milli Keflavikur og Hafnarfjarðar, sem var full- 
búinn 1913, hafa gengið kr. 10059,85, fyrir utan endurbygging brúar, 5000 kr., 
sem bilaði vegna byggingarskekkju i fyrstu.
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til laga um breyting á lögum nr. 22, 6 . okt. 1919, um hæstarjett.

Flutningsmenn: Pjetur Ottesen, Þórarinn Jónsson og Jón Sigurðsson.

1 . gr.
Aftan við 4. gr. hæstarjettarlaganna bætist:
Hæstarjettardómendur skulu jafnan hafa á hendi lagakensluna við há- 

skólann, og skifta þeir kenslugreinum með sjer, enda koma þeir að öllu leyti 
í stað prófessora lagadeildarinnar. Ákvæði þetta kemur til framkvæmdar eftir 
því sem dómaraembætti í hæstarjetti og prófessorsembætti i lagádeild há- 
skólans losna. Heimilt er dómsmálaráðherra að semja við núverandi dómara 
í hæstarjetti um, að þeir taki við kenslu i lagadeildinni, ef þar losnar pró- 
fessorsembætti, jafnframt dómaraembætti sínu, og við núverandi prófessora í 
lagadeild um, að þeir taki dómaraembætti jafnframl kennaraembætti sinu, er 
dómaraembætti losnar i hæstarjetti, með sömu launakjörum, sem lögmælt 
eru, þegar embæltismaður er settur til að gegna öðru embætti ásamt sínu.

2 . gr.
5. gr. hæstarjettarlaganna orðist svo:
Eigi má setja dóm með færri dómendum en 5.
Ef autt verður sæti dómstjóra, skal sá hæstarjettardómari, sem lengst 

hefir gegnt því embætti, stýra dómi.
Ef autt verður sæti hæstarjettardómara, skal, ef prófessor i lagadeild 

verður ekki fenginn samkvæmt reglum þeim, sem um yfirdóminn giltu, dóras- 
málaráðherra kveðja dómanda eður dómendur til.

3. gr.
0. gr. 2 . tölul. hæstarjettarlaganna orðist svo:
Ilafi verið 3 ár hið skemsta dómari í landsyfirdóminum, skipaður 

kennari i lögum við háskólann, skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, hjeraðsdómari 
eða hæstarjettarmálaflutningsmaður. Rjett er að skipa þann hæstarjettardóm- 
ara, sem gegnt hefir samanlagt 3 ár fleiri en einni af framantöldum stöðum.

Aftan við greinina komi ný málsgrein, svo látandi:
Þiggja má undan skilyrðunum í 2. og 3. tölulið, ef sjerstaklega er 

ástatt og hæstirjettur mælir með því.

4. gr.
Pegar hæstarjettarritaraembættið losnar næst, er það úr lögum numið, 

en þar til fullnaðarskipulag er komið á hæstarjett, það sem fyrir er mælt í 
lögum þessum, getur dómsmálaráðherra, ef þess telst þörf, falið einum af full-

(B. XIV. 1).

Md. 49. Frumvarp

Alþl. 1922. A. (34. löggjafarþing). 26
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trúum stjórnarráðsins að gegna þeim störfum, sem hæsfarjettarritari hefir nú 
á hendi, fyrir þóknun, sem þó eigi fer fram úr 1000 kr. á ári. En þegar fulln- 
aðarskipulag er á komið, gegnir yngsti dómarinn ritarastörfum.

5. gr.
28. gr. siðari málsliður fyrstu málsgreinar hæstarjettarlaganna orðist svo:
Ennfremur getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áður- 

nefndum tíma, ef honum þykir ástæða til.

6 . gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld 3. málsgr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, 

um laun háskólakennara, svo og önnur fyrirmæli i lögum, sem koma kynnu 
í bága við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .

Reynslan hefir þegar sýnt það nægilega, að hæstarjettardómendurnir hafa 
mjög Htið starf. 1920 voru dæmd þar 34 mál, en 1921 26 mál, eða til jafnaðar 
30 mál hvort árið. Það er því enginn efi á því, að annrikis vegna gætu dóm- 
endur I hæstarjetti haft á hendi lagakensluna við háskólann. Er ætlast til þess, 
að þeir skifti henni með sjer allir 5, þegar nýja skipunin væri að fullu komin 
i framkvæmd.

Annmarkar á þessari skipun mundu væntanlega helst verða taldir þessir:
1. Að sjálfstæði dómenda yrði ekki trygt, er þeir skyldu einnig hafa á hendi 

lagakensluna. En þetta atriði virðist þó ekki valda hættu, því að kennarar 
við háskóla eru í raun og veru I framkvæmdinni jafnóafsetjanlegir sem 
hæstarjettardómendur.

2. Að góður kennari geti verið lakur dómari og góður dómari geti verið lakur 
kennari. Þetta getur auðvitað verið, en mundi þó sjaldan verða, því að 
störfin eru í raun rjettri mjög skyld. Það mætti öllu heldur vænta þess, að 
fræðimenskan, sem kennarastaðan elur, kæmi að notum við dómstörfin, og 
reynsla sú og kynning af lagaframkvæmdinni, sem dómarastarfinn afiar, 
mætti að notum koma við kensluna.

Eftir þvf, sem upplýst er bjer að framan um störf hæstarjettar, sýnist em- 
bætti hæstarjettarritara geta fallið niður að skaðlausu.

Rik ástæða er til að spara svo sem unt er. Þegar nýja skipunin, sem 
farið er fram á í frumvarpinu, væri alveg komin í kring, mundi sparnaður af 
henni geta numið á ári alt að 33 þúsund kr., miðað við núverandi dýrtíðar- 
ástand. Það getur naumast verið álitamál, að rjelt sje og sjálfsagt að spara þessa 
upphæð, og það þvi fremur, sem engu eða mjög litlu væri tapað, eins og bjei 
virðist vera.
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til laga um breyting á lögum um bjargráðasjóð lslands, nr. 45, 10. nóv. 1913.

Flutningsm.: Jón Sigurðsson og Pjetur Ottesen.

1 . gr.
í stað orðanna í upphafi síðustu málsgr. 4. gr. »011um tekjum bjarg- 

ráðasjóðsins skal koma á vöxtu í Landsbankanum« komi:
Tekjum bjargráðasjóðs, sem ekki er varið til útlána, skal koma á vöxtu 

i Landsbankanum.

2. gr.
Á eftir 1 1 . gr. komi ný grein, er verði 12 . gr., svo hljóðandi:
Meðan s}Tslunefndir og bæjarstjórnir hafa ekki gert samþyktir þær, 

sem um ræðir í 1 1 . gr., skal stjórn bjargráðasjóðsins veita lán at árlegum 
tekjum sjóðsins, að vöxtum undanskildum, fóðurbirgðaljelögum eða öðrum 
löggiltum fjelögum eða stofnunum, er hafa það eitt að markmiði að koma i 
veg fyrir hallæri.

3. gr.
Þar á eftir komi ný grein, er verði 13. gr. og hljóði þannig:
Fje það, er hvert bæjar- eða sýslufjelag leggur árlega i sjóðinn, skal

nota til lánveitinga innan viðkomandi sýslu- eða bæjarfjelags, ásamt jafn-
hárri upphæð af landssjóðstillaginu það ár.

Nú koma engar eða ófullnægjandi umsóknir eitt ár eða fleiri úr ein- 
hverju sýslufjelagi, og skal þá það fje, er þannig verður afgangs, lagt á vöxtu, 
en heimilt er að verja þvi siðar til útlána i sömu s} ŝlu samkvæmt 12 . gr., 
ásamt jafnmikilli upphæð úr þeim hluta sjóðsins, er telst sameign allra lands- 
manna.

4. gr.
12. gr. verði 14. gr. og fyrsta málsgrein orðist þannig:
Ef hallæri ber að höndum, á hvert hjerað tilkall til þess hluta sjer-

eignar sinnar í bjargráðasjóðnum lil útbýtingar, sem þá er á vöxtum í Lands-
bankanum. Útbýting þessa fjár fer fram samkvæmt bjargráðasamþykt hlutað- 
eigandi hjeraðs.

5. gr.
Á eftir 12. gr. komi ný grein, er verði 15.gr., svo hljóðandi:
Landsstjórnin semur reglugerð um lánveitingar úr sjóðnum eftir til- 

lögum bjargráðastjórnar.

(B . XV, 1).

Nd. 50. Frumvarp
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6. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau innní 

meginmál laga nr. 45, 10. nóv. 1913, og gefa þau út svo breytt.

G r e i n a r g e r ð .

Bjargráðasjóður íslands nemur nú fullum 400 þús. krónum, sem ávaxt- 
ast i Landsbankanum með 4 /̂a0/© vöxtum. Upphæð þessi er að visu smávaxin 
og ófullnægjandi, ef stór harðindi af völdum jarðelda eða öskufalls dyndi yflr 
landið. Um bjargráðaráðstafanir gegn slíkum barðindum er tæplega að ræða aðrar 
en efling bjargráðasjóðsins, og að þvi hefír eingöngu verið snúið til þessa. Þó 
eru harðindi af þessum orsökum fátið, samanborið við harðindi af völdura veðr- 
áttu og hafíss, en ennþá hefir ekkert verið gert af bjargráðastjórninni til þess að 
sporna við slíkum harðindum, enda ekki gert ráð fyrir verulegum framkvæmd- 
um í þvi efni i bjargráðasjóðslögunum.

Búpeningur um alt Norðurland, og jafnvel Vestfirði, gæti kolfallið án þess 
nokkuð yrði aðgert, ef jarðbónn væru og isar hindruðu lengi allar samgöngur á 
sjó á þessu svæði, þótt bjargráðasjóður íslands ætti svo miljónum króna skifti 
inni i bönkunum.

Af þessu ætti það að vera augljóst, að sjóðsöfnun ein er ófullnægjandi. 
Það virðist því vera kominn tími til að snúa sjer að þeim tilgangi sjóðsins, sem
1 . gr. bjargráðasjóðslaganna getur um, að afstýra hallæri, og þá einnig á þessu 
sviði. Það verður án efa best gert með því að styrkja viðleitni landsbúa sjálfra í 
þessa átt, bæði til sjávar og sveita, með mjög hagkvæmum lánum. Má í þvi 
sambandi sjerstaklega nefna fóðurbirgðafjelögin, sem víða eiga örðugt uppdrátt- 
ar sökum fjeleysis.

(C. VII, 1).

»d . 51. T llla fa

til þingsályktunar um landhelgisgæslu.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, að flota- 
málastjórn Dana sendi hingað sem allra fyrst annað og hraðskreiðara skip 
til landhelgisgæslu, til viðbótar því, sem fyrir er.

Jafnframt er rikisstjórninni heimilt að semja um fyrirkomulag land- 
helgisgæslunnar um þriggja ára timabil og, ef nauðsyn krefur, bjóða fjárfram- 
lag úr rikissjóði upp i kostnað þann, er af rekstri tveggja gæsluskipa leiðir.
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G r e i n a r g e r ð .

Eins og kunnugt er hafði ríkisstjórn Dana tvö gæsluskip hjer við land 
mikinn hluta s. 1. árs. Þessu var að sjálfsögðu vel tekið og jafnframt búist við, 
að framhald myndi verða á þessu, en nú er fram komin tilkynning um, að fram- 
vegis verði hjer að eins eitt skip við landhelgisgæslu af Dana hálfu, nema því 
að eins, að Alþingi láti i ljós ótvíræðan vilja sinn um aukna landhelgisgæslu 
frá Dönum.

Af hverju þessi afturkippur stafar, er nefndinni ekki kunnugt um, en 
þykir þó líklegt, að óþarflega mikið hafi af Dana hálfu verið lagt upp úr ein- 
hverjum ummælum um landhelgisgæsluna, sem kunna hafa komið fram i hjer- 
lendum blöðum eða á Alþingi.

Með þvi að nefndin lítur svo á, að þetta eina skip, »lslands Falk«, sem 
nú mun ætlað að annast landhelgisgæsluna, sje hvergi nærri fullnægjandi, hefir 
hún talið rjelt að bera fram tillögu þessa, og væntir þess, að hv. deild geti fallist 
á hana.

Nefndin leyfir sjer að visa til gerðabókar sjávarútvegsnefndar, bls. 39, 8 . 
fundar árið 1921, um þaö, hvernig hún telur að landhelgisgæslunni yrði hagan- 
legast fyrir komið.

(A. IX, 2).

Ed. 59. IWefndarálit

um frv. til laga um hitun kirkna.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og leggur til, að það sje samþykt
óbreytt.

Alþingi, 28. febr. 1922.

Sigurjón Friðjónsson, 
form. og ritari.

Jóh. Jóhannesson.
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Ed, 53. Frum varp

til laga um verslunarskýrslur.

(Eftir 2 . umr. í Ed.)

Samhljóða þingskjali 10, með eftirfarandi

HREYTINGU.

8. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og er sendendum og viðtakendum vara 

skylt að gefa þegar skýrslur þær, sem hjer eru heimtaðar, tyrir þann hluta 
ársins 1922, sem liðinn er.

(B. IV, 3).

Ilíd. 54. Frum varp

til laga um heimild til sölu þjóðjarðarinnar Sauðár.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Atvinnumálaráðherra er heimilt að selja Sauðárkrókshreppi við næstu 
ábúendaskiíti þjóðjörðina Sauðá i Skagafjarðarsýslu, að undanskilinni verslun- 
arlóðinni, eins og hún er ákveðin með lögum nr. 51, 28. nóv. 1919, fyrir það 
verð, sem dómkvaddir, óvilhallir menn meta, og með þeim borgunarskilmál- 
um, sem gilda um aðrar þjóðjarðir.

(B. XVI, 1).

IVd. 55. Frumvarp

til laga um að leggja jarðirnar Arbæ og Artún i Mosfellshreppi og Breiðholt, 
Bústaði og Eiði i Seltjarnarneshreppi undir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag 
Reykjavikur.

Flutningsm,: Jakob Möller, Jón Baldvinsson, Jón Þorláksson 
og Magnús Jónsson.

1 . gr.
Jarðirnar Árbær og Artún í Mosfellshreppi og jarðirnar Breiðholt, Bú-

(A. X, 3).



staðir og Eiði í Seltjarnarneshreppi skulu lagðar undir lögsagnarumdæmi og 
bæjarfjelag Reykjavíkur frá 6. júní 1922 að telja.

2 . gr.
Frá sama tíma tekur Reykjavíkurbær að sjer framfærslu allra þeirra, 

sem bjálparþurfa eru eða verða og framfærslusveit eiga eða mundu eignast, 
ef lög þessi væru ekki sett, í Mosfellshreppi eða Seltjarnarneshreppi, vegna 
fæðingar eða 10  ára dvalar á einhverjum af jörðum þeim, sem um ræðir í 
lögum þessum.
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G r e i n a r g e r ð .

Ðæjarstjórn Reykjavíkur hefir eins og kunnugt er bygt rafmagnsstöð fyrir 
bæinn við Elliðaárnar. Stöðvarhúsin eru í landi jarðarinnar Ártúns í Mosfells- 
hreppi, en áin sjálf er i löndum jarðanna Árbæjar og Ártúns i Mosfellshreppi og 
í löndum Breiðholts og Bústaða i Seltjarnarneshreppi.

Jarðir þessar allar og áin eru eign Reykjavíkurkaupstaðar og liggja að 
lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, og virðist það sanngjarnt, að Reykjavik fái að 
öllu Ieyti að njóta þessara eigna sinna, sem keyptar hafa verið vegna almenn- 
ingsheilla bæjarbúa. Mosfellshreppur hefir nú þegar lagt útsvar á rafmagnsstöðina, 
og það er ekki fyrir að synja, að það útsvar geti oröið svo hátt, að það verði 
verulegur baggi fyrir rafmagnsveituna, og þar með fyrir alla bæjarbúa.

Jörðum þessum er svo í sveit komið, að Reykjavík þarfnast afnota þeirra 
handa sjálfri sjer. Nú þegar hefir nokkuð af Bústaðalandi verið tekið til hesta- 
beitar í bæjarins þarfir, og eigi að verða mögulegt að koma upp kúabúi fyrir 
Reykjavik, þarf til þess að nota Bústaðaland og hluta af BreiðhoItslaDdi. Á Breið- 
holti hefir verið hugsað að byggja barnahæli, svo fljótt sem þess verður kostur, 
en allar framkvæmdir í þessum efnum verða erfiðar, eða jafnvel óframkvæman- 
legar, ef Reykjavik þarf að svara sköttum og skyldum til annara sveitarfjelaga af 
slikum framkvæmdum sínum i þarfir íbúa bæjarins.

Af öllum þessum ástæðum, og sjerstaklega vegna velferðar rafmagnsveit- 
unnar, sem Reykjavíkurbær hefir komið sjer upp, þrátt fyrir alla erfiðleika og 
allan dýrleika, með góðri aðstoð þings og stjórnar, og til að tryggja fjárhagslega 
afkomu veitunnar, virðist nauðsynlegt, að umræddar jarðir verði lagðar undir lög- 
sagnarumdæmi Reykjavikur.

Hvað jörðina Eiði í Seltjarnarneshreppi snertir, þá er hún áföst við lög- 
sagnarumdæmi Reykjavikur að vestanverðu. Hún er eign Reykjavikurkaupstaðar 
og í landi hennar er tekinn mestur hluti þess efnis, sem notað er til steinsteypu- 
bygginga bjer i bænum, enda hefir hreppsfjelagið notað sjer það til skattálags á 
kaupstaðinn. Framkvæmdir til umbóta á sand- og malartekju geta varla komið 
til greina, meðan jörðin er i öðru sveitarfjelagi, og allir staðhættir mæla með þvi, 
að einnig þessi jörð verði lögð undir Reykjavík.
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um frv. til laga um lsekkun á aðflutningsgjaldi af kolum og salti.

Frá fjárhagsnefnd.

Með lögum nr. 13, 12 . ágúst 1919, var aðflutningsgjald af salti ákveðið 
8 kr. af smálest hverri, en vörutollur, sem samkvæmt vörutollslögunum ber að 
greiða af salti, feldur niður, og skyldi við svo búið standa, uns upp væri unn- 
inn »halli sá, er stafar af saltkaupum landsstjórnar vegna styrjaldarinnar«r, en 
lög þessi, frá 12. ágúst 1919, falla úr gildi við næstu áramót eftir það, að upp 
væri unninn þessi halli. En samkvæmt brjefi fjármálaráðherra til nefndarinnar, 
dags. 24. f. m., nam tapið á saltinu, sem hjer um ræðir, kr. 499936,84, og hefir 
nefndin komist að þeirri niðurstöðu, að það tap muni þegar upp unnið, og hafa 
verið það fyrir síðustu áramót.

Á árinu 1919, eftir að 8 króna gjaldið var i lög leitt, eða frá 12. ágúst 
til ársloka, fluttust inn 14938 smál. af salti og á árinu 1920 30986 smál. Nefndin 
hefir ekki fengið skýrslur um allan saltinnflutninginn á árinu 1921, en til Revkja- 
vikur og nokkurra annara lögsagnarumdæma, sem skýrslur hafa borist úr, hafa 
á þvi ári verið fluttar inn um 19000 smál. Skýrslur vantar úr Barðastrandarsýslu, 
Strandasýslu, EyjaQarðarsýsIu, Múlasýslum, Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnar- 
firði og Vestmannaeyjum, og má þvi telja vafalaust, að saltinnflutningur til lands- 
ins hafi að minsta kosti verið ekki minni á því ári en næsta ár á undan, eða
um 31 þús. smál. Hafa þá flutsl til landsins um 77 þús. smál. af salti siðan 8
króna gjaldið var lögleitt og til ársloka 1921, svo að umrælt tap á saltkaupum 
landsstjórnarinnar hefir verið ríflega upp unnið við síðustu áramót. Að visu var 
gjaldið lækkað um 5 kr. á smál. með bráðabirgðalógum frá 12. nóv. s. 1., en 
það skiftir litlu, þvi að tiltölulega litið mun hafa verið flutt inn af salti það sem 
eftir var ársins.

Nefndin leyfir sjer því að leggja það til, að salttollshækkunin öll verði
úr gildi numin frá næstu mánaðamótum, en úr þvi greiðist aðflutningsgjald af
salti samkvæmt vörutollslögunum.

Um kolatollinn er öðru máli að gegna. Tapið á kolakaupum landsstjórn- 
arinnar f lok styrjaldarinnar nam kr. 988040,70. Til þess að vinna upp tap þetta 
var með lögum nr. 27, 28. nóv. 1919, heimilað að leggja 10 kr. aðflutningsgjald 
á kolasmálest hverja, er til landsins flyttist, uns hallinn væri upp unninn, alveg 
á sama hátt og um saltið, og gekk þessi hækkuu kolalollsins i gildi 12. jan. 1920. 
Á því ári, úr því til ársloka, voru fluttar inn um 42 þús. smál. af kolum. Skýrslur 
vantar um innflutninginn á árinu 1921, eins og um saltinnflutninginn, en jafnvel 
þó að hann hefði orðið nokkru meiri en á árinu 1920, hlýtur talsvert að hafa 
vantað á, að hallinn væri upp unninn við siðustu áramót.

Nefndinni er það Ijóst, að kolatollurinn hefir verið allþungur skattur á 
botnvörpuskipaútgerðinni, enda kunnugt, að útgerðarmenn bolnvórpuskipa fóru 
þess á leit við landsstjórnina á siðastl. hausti, að aðflutningsgjaldið yrði lækkað 
bæði á kolum og salti, og i samráði við þá ákvað stjórnin að lækka kolatollinn

(A. XIII, 2).

Id . 56. lefnðarálit
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nm trelming. Verður nefndin að telja þá ráðslöfun fyllilega rjettmæta, sakir erfið- 
leika þeirra, sem útgerðin á nú við að stríða, og virðist að minsta kosti nokkr- 
um nefndarmönnum jafnvel álitamál, hvort ekki bæri að fara enn lengra og fella 
einnig nú þegar úr gildi lögin um hækkun kolatollsins. Sú varð þó niðurstaða 
nefndarinnar, að láta við svo búið standa þella árið, en víst má telja, að tapið 
á kolunum verði upp unnið fyrir næstu áramót, og eiga lögin þá að sjálfsögðu að 
falla úr gildi og aðflutningsgjald af kolum úr því að greiðast samkvæmf vöru- 
tollslögunum.

Nefndin leggur því til, að frumvarp stjórnarinnar verði samþykt með 
eftirfarandi

BK EYT IN GU M .

1. 1. gr. frumvarpsins orðist svo:

Aðílutningsgjald af kolum skal vera 5 krónur af smálest til ársloka 
1922, en úr því greiðist aðflutningsgjald af kolum samkvæmt vörutoilslög- 
unurn. Aðtlutningsgjald af salti skal vera 3 krónur af smálest til 31. mars 
1922, en frá þeim degi greiðist aðflutningsgjald af salti samkvæmt vörutolls- 
lögunum.

2. 2 . gr. frumvarpsins orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 2. mars 1922.

M. J. Kristjánsson, Jón A. Jónsson, Jón Baldvinsson.
formaður. fundaskrifari.

Þorl. Guðmundsson. Jakob Möller,
framsögumaður.

(B. XVII, 1 ).

lid. 57. Frumvarp

til Iaga um afnám kennarastóls i klassiskum fræðum við Háskóla Islands.

(Frá sparnaðarnefndinni).

Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson, Stefán Stefánsson og Þorl. Guðmundsson.

1 . gr.
Kennarastóll í klassiskum fræðum við Háskóla íslands skal afnuminn. 
A lþ t .  1922. A. (34. l ö g g j a fa r þ in g ) .  27
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2 . gr.
Með lögnm þessum eru úr gildi feld lög nr. 25, 2. nóv. 1914.

Á s t » ð u r .

Fjárhagur ríkisins er komin í bið mesta öngþveiti. Skuldir þess aukast
ár frá ári og nema nú um 15 miljónum króna. Stórkostlegur tekjuhalli á síðustu
fjárlögum, þrátt fyrir síaukna skatta á þjóðinni. Gjaldþoli hennar nú þegar nóg 
boðið og lánstrausti ríkisins teflt í tvísýnu. Efnalegt sjálfstæði þjóðarinnar má 
þvi telja i hættu statt, en með þvi stendur og fellur stjórnarlegt sjálfstæði hennar.

Sparnaður á öllum sviðum þjóðarbúskaparins er eitt aðalbjargráðið í 
þessum vandræðum. Frá þjóðinni hafa aldrei komið jafnákveðnar sparnaðar- 
kröfur til Alþingis eins og að þessu sinni. Að því Ieyti virðist hún tekin að 
þekkja sinn vitjunartíma, og þá æltu fulltrúar hennar á Alþingi ekki síður að 
þekkja hann.

Útgjöld ríkisins til embættis- og starfsmanna þess hafa hækkað ár frá
ári; veldur þvi bæði dýrtíð og stöðug fjölgun opinberra starfsmanna. Þessi útgjöld
gleypa nú upp undir helming allra ríkisteknanna.

Eina ráðið til að minka þessi útgjöld er fækkun embættis- og starfs- 
manna rikisins, þar sem hún má verða án verulegs baga fyrir þjóðfjelagið og 
gerð i þvi augnamiði að sniða útgjöldin, meir en hingað til, eftir efnum og 
ástæðum þjóðarinnar.

Af þessari nauðsyn er frumvarp þella fram borið, en hinsvegar teljum 
vjer nauðsyn þessa embættis ekki svo brvna, að ekki sje gerlegt að afnema það 
eins og nú er ástatt.

1 aðalatriðunum mun sparnaðarnefndin láta þessa greinargerð duga fyrir 
öðrum þeim sparnaðartillögum, er hún flytur.

(B . X V III, 1).

íld. 58. Frum varp

til laga um frestun á tramkvæmd laga um fræðslu barna, 22. nóv. 1907, og 
laga um breyting á þeim lögum, 24. sept. 1918, og laga um skipun barnakenn- 
ara og laun þeirra, 28. nóv. 1919.

Fra fjárveitinganefnd.

1 . gr.
Framkvæmd á lögum um fræðslu barna, 22. nóv. 1907, og á lögum um 

breyting á þeim lögum, 24. sept. 1918, og á lögum um skipun barnakennara 
og laun þeirra, 28. nóv. 1919, skal skotið á frest þar til er öðruvís verður ákveðið.
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2 . gr.
Meðan svo stendur skulu heimilin annast fræðslu barna til staðfest- 

ingaraldurs, með umsjá og eftirliti prests, enda má hann eigi staðfesta barn, 
nema það hafi þá kunnáttu, sem til er skilin í 2 . gr. laga um fræðslu barna 
22 . nóv. 1907, 1 .—4. lið. Nú vill maður eigi láta staðfesta barn, og skal hann 
þá skyldur að sanna fyrir presti, að börn hans hafi þessa þekking, ella sæta 
500—1000 kr. sekt til landssjóðs. Skulu þau mál rekin sem almenn lögreglumál.

3. gr.
Húsvitjunarferðir þær, er getur i tilsk. 27. mai 1746, skal prestur fara

i nóvemberm. hinna fyrri og hafa lokið hinni siðari fyrir miðjan aprilmánuð.
1 hinni fyrri ferð skal hann leiðbeina heimilum og kennurum þeirra um 
kensluna, hvað og hvern veg skal kenna. í hinni siðari skal hann athuga, 
hvort kenslan sje fullnægjandi. Nú þykir honum nauðsyn bera til að flytja 
harn af heimili þess, sakir vanrækslu, og er honum þá rjett að gera það á 
kostnað þeirra, er barnið eiga að annast.

4. gr.
Nú gelur maður eigi goldið kostnaðinn, er barn er tekið af heimili

hans til kenslu, og skal þá dvalarhreppur greiða kostnaðinn, en eigi skal
telja það sveitarstyrk.

5. gr.
Þar, sem barnaskólar verða eftir sem áður i bæjum og kauptúnum, 

skulu kennarar hafa af skólahjeruðunum sömu laun, sem þeim eru ákveðin i 
lögum um skipun barnakennara og laun þeirra, 28. nóv. 1919.

Á s t æ ð u r .

þessar eru ástæður fyrir frumvarpi þessu, sem hjer segir:
1. Töluvert fje mundi losna til þess að styrkja unglingaskóla í sýslum Iandsins 

og láta alþýðu njóta lærdóms á þeim aldri, er nefndin telur vænlegri til 
þroska en skólaskyldualdur þann, sem nú er.

2. Skyldan og viðleilnin við að sjá um fræðslu barna til staðfestingar er að 
hyggju nefndarinnar heimilunum svo mikill menningarvaki, að nefndin telur 
það óbætanda tjón, ef hann skal falla niður til lengdar.

3. Kerfi það, sem nú er, má eigi festast, og er allilt, að þetta frumvarp kom 
eigi fram fyrir nokkrurn árum.

Nefndin telur sjálfsagt, að barnaskólar, er væntanlega verða jafnt sem 
áður i bæjum og kauptúnum, gjaldi kennurum svo gott kaup, að þeir missi 
einskis í. Og enn telur nefndin landsstjórn og hjeraðsstjórnum skylt að fá þeim 
mönnum aðra jafngóða atvinnu, er kynnu að verða atvinnulausir sakir þess- 
arar ráðstöfunar.
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Nefndin hefir í hyggju að auka nú þegar styrk til unglingaskóla að mun, 
og gætu nokkrir fengið þar atvinnu.

Nánara í framsögu.

(B. III. 3).

F.d. 59. Frumvarp

til laga um sjerstakar dómþinghár í Viðvíkur- og Hólahreppum í Skagafjarðar-
sýslu, Blönduós- og Torfalækjarhreppum í Húnavatnssýslu og Ljósavatns- og
Bárðdælahreppum i Þingeyjarsýslu.

(Eftir 2. umr. i Ed.)

Viðvikur- og Hólahreppur í Skagafjarðarsýslu, Blönduós- og Torfalækj- 
arhreppur í Húnavatnssýslu og Ljósavatns- og Bárðdælahreppur i Þingeyjar- 
sýslu skulu vera sjerstakar dómþinghár, og skulu þingstaðirnir vera að Viðvik, 
Hólum, Blönduósi, Torfalæk, Ystafelli og Sigurðarstöðum.

(B. II. 2).

Ed. 60. Nefndarállt

um frumvarp til laga um prestsmötu af Grund i Eyjafirði.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin heflr athugað frumvarp þetta og virtist henni þegar í upphafi, 
að öll sanngirni mælti með því, að það næði fram að ganga, en henni þótti þó 
rjettast að leita umsagnar biskups, áður hún slægi nokkru föstu um málið. Skrif- 
aði hún þvi biskupi og heflr nú þegar fengið frá honum mjög itarlegt erindi 
um málið.

E íds og sjá má af umsögn biskups, er hann sömu skoðunar sem vjer 
nefndarmenn um það, að málið eigi fram að ganga, en umsögn hans vakti at- 
hygli nefndarinnar á því, að rjettast væri að búa sem tryggilegast um það, að 
þetta tillag til kirkjunnar — prestsmatan — gengi einungis henni til viðhalds, en 
ekki að neinu leyli til þess að borga skuld þá, er kirkjan stendur nú i við 
eigandann.

Vitanlega er þetta meining frumvarpsins og núverandi eiganda Grundar- 
kirkju, en nefndinni virðist það ekki nægilega skýrt og fínst, að meðan kirkjan 
er talin að vera i svo stórri skuld sem hún nú er, sem hún vitanlega getur al- 
drei borgað með þeiin tekjum er bún nú beflr, þá sje vafasamt, hvort þessar 
auknu tekjur hennar af prestsmötunni gengju ekki i framtiðinni að einhverju leyti,
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beint eða óbeint, til þess að minka skuldina, ef hún er látin standa. Vjer lítum 
lika svo á, að binum rausnarlega eiganda kirkjunnar sje það fyrir öllu öðru, að 
framtið kirkjunnar sje trygð eftir bans daga, og óbeinlínis má honum standa á 
sama um þessa skuld, því hverfi hún, þá eykst í rauninni verðmæti Grundar- 
eignarinnar um sömu upphæð.

Biskup bendir líka á, að það mundi gefa varhugavert fordæmi, ef bægt 
væri að líta svo á, að prestsmatan gengi að einhverju leyti upp i áfallinn bygg- 
ingarkostnað, og er nefndin á sömu skoðun.

Af framangreindum ástæðum hefir nefndin komið sjer saman um að 
leggja til, að háttvirt efri deild samþykki frumvarpið með eftirfylgjandi

BREYTINGARTILLÖGL' .

1 . gr. orðist svo:
Þá er eigandi kirkjunnar á Grund í Eyjafirði gefur henni upp skuld þá, 

er kirkjan nú er í við hanu, skal prestsmata sú, er goldin hefir verið af Grund, 
2 hundruð á Iandsvísu, og greidd hefir verið til prestanna í Grundarprestakalli 
og Akureyri, leggjast til Grundarkirkju, henni til viðbalds framvegis.

Alþingi, 2. mars 1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. fundaskr. og framsögum.

Sig. Eggerz.

(B. XIX, 1).

Wd. 61. Frnmvarp

til laga um afnáni kennaraembætlis i hagnýtri sálarfræði við Háskóla íslands.

(Frá sparnaðarnefndinni).

Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson, St. Stefánsson og Þorl. Guðmundsson.

1 . gr.
Kennaraembættið í hagnýtri sálarfræði við Háskóla lslands skal lagt

niður.

2. gr.
Lög nr. 35. 2(5. október 1917, eru hjer með úr gildi feld.
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Á s t æ ð u r .

Aðalástæður fyrir frumvarpi þvssu eru hinar sömu og fyrir frumvarpi 
á þingskj. 57. Frekari grein fyrir frumvarpinu verður gerð i flutningi málsins.

(A. XIII. 3),

1*1. 62 . B rey tln gartillaga

við brtt. á þskj. 56, við frv. til laga um lækkun á aðflutningsgjaldi af kol- 
um og salti.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

Aftan við 1. lið komi nj- málsgrein, svo hljóðandi:
Endurgreiða skal útgerðarmönnum íslenskra botnvörpufiskiskipa 2 kr. 

af hverri smálest kola, sem þau skip taka hjer á landi til notkunar í skipun- 
um sjálfum á árinu 1922.

(B. I. 2).

lid. 63. líefndarállt

um frv. til laga um að fella niður prentun á umræðuparti Alþingistiðindanna.

Frá minni htuta fjárhagsnefndar.

Jafnvel þó segja megi með nokkurri sanngirni, að prentun á umræðu-
parti Alþingistíðindanna sje ekki algerlega ónauðsynlegur, þá er það þó vist, að 
hún er eitt at þvi, sem mætti spara, án skaða fyrir þjóðina.

Um álit þjóðarinnar á nauðsyn á útgáfu umræðupartsins nægir að vísa 
til þess, að kaupendur að Alþingistíðindunum voru ekki fleiri síðastliðið ár en c. 
115 alls, þar af 25 í Reykjavík, og þó hefir áskriftargjaldið verið aðeins 3 krónur,
en burðargjald og útsendingarkostnaður hvers eintaks hefir numið ekki minni
upphæð, og hafa menn þvi fengið þau ókeypis, þegar burðargjald er dregið frá. 
Mundu þvi kaupendur skifta þúsundum, ef þjóðin teldi sjer umræðupartinn nauð- 
synlegan. Reynslan er í þessu efni besta sönnunin, enda er það ekki mikils
virði fyrir þjóðina, að lesa ræður þingmanna; hitt er meira virði, að sjá hvernig 
þeir greiða atkvæði i málunum, og sýnir fyllilega afstöðu þeirra, og þarf þá ekki 
annað en láta atkvæðagreiðslu um málin fara fram með nafnakalli.

Gins og sjá má á greinargerð háttv. flutningsmanna frumv. á þingskjali 
22, hefir prentun og pappir umræðupartsins kostað siðastliðið ár um 50 þúsund
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krónur, og þó nú megi ætla, að yfirstandandi þing verði ekki eíns Iangt, þá getur 
ekki verið sanngjart að áætia, að það verði meira en þriðjungi styttra, og verður 
umræddur kostnaður þá rúmar 30 þús. krónur, jafnvel þó gera megi ráð fyrir, að 
prentsmiðjurnar bjóði nú niður verkið um 10°/®* — er allur sá kostnaður, 
sem leiðir af umbúðum, umbúnaði og úlsendingunum til kaupenda Alþingis- 
tiðinda í Reykjavík og til allra þeirra úti um land, sem eiga að fá þau samkv. 
lögum, sem nam siðastliðið ár c. 4000,00 krónum og er það ekki minna en helm- 
ingur þeirrar upphæðar, sem leiðir af umræðupartinum einum, eða c. 2000,00 
krónur. — Hjer er þvi um beinan sparnað að ræða, og þar sem fjárhagur ríkis- 
sjóðs er svo þröngur, að ekki er unt að styrkja nauðsynleg þjóðþrifafyrirtæki, 
virðist oss sjálfsagt að ráða hátlvirtri deild til að samþykkja frumvarpið á þing- 
skjali 22 óbreytt.

Alþingi, 2. mars 1922.

Þorl. Guðmundsson, Jón A. Jónsson.
framsögumaður.

(C. VII. 2).

Sri. 64. Breytlng'artlllava

við tillögu til þingsályklunar um landhelgisgæslu.

Frá Jóni Porlákssyni.

Orðin »og, ef nauðsyn krefur, bjóða fjárframlag« — til enda greinarinnar 
falli burt.

(B. I, 3).

Srt. 65. Nefndarálit

um frumvarp til laga um að fella niður prentun á umræðuparti Alþingistiðindanna,

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið á eitt sátt um frumvarp þetta. Tveir 
nefndarmanna, sem jafnframt eru flutningsmenn frumvarpsins, skipa minni hlut- 
ann og munu gera grein fyrir afstöðu sinni sjerslaklega.

Samkvæmt orðalagi frumvarpsins er tilgangurinn með því að eins að 
»fel 1 a niður« prentun umræðnanna um stundarsakir. En hvað sem orðalaginu 
líður, þá er auðsætt, að ef prentun þeirra á að taka upp aftur, verður nýtt laga-



boö að koma þar um. í raun og veru liggur málið því þanníg fyrir, að banna á 
með lögum að prenta umræðurnar og birta þær alþjóð í Alþingistíöindunum, 
ekki að eins umræður á þessu þingi, sem nú er háð, heldur einnig komandi 
þinga, þar til prentun þeirra verður lögboðin á ný. Það má og vel vera, að það 
sje einmitt tilgangur og vilji flutningsmanna frumvarpsins, fleiri eða færri, að 
prentun umræðupartsins verði feld niður fyrir fult og alt, en að orðum sje þannig 
hagað, eins og um bráðabirgðaráðstöfun sje að ræða, til þess að það »líti betur 
út«. Svo virtist þó, sem þeir tveir flutningsmenn frumvarpsins, sem sæti eiga í 
nefndinni, væru ekki alveg á eitt sáttir í þessu efni.

I fljótu bragði kann það að virðast lítils vert, hvort heldur er tilgangur- 
inn að fella niður prentun umræðnanna um stundarsakir eða fyrir fult og alt, af 
því að engin lög verða um þetta sett, sem ekki má breyta siðar. En þegar þess 
er nú gætt, að frumvarp þetta er fram borið í sparnaðarskyni, þá hlýtur það 
vitanlega að ráða mestu um afdrif þess, hvort likur eru til, að sparnaðurinn 
verði mikill eða lítill; hvort að eins er um það að ræða, að spara litla upphæð 
í eitt skifti fyrir öll, og þó ef til vill að eins að fresta greiðslu hennar skamma 
stund, eða þá hins vegar, að spara þessa upphæð árlega um aldur og æfi.

Ef aðeins er um það að ræða að fella niður prentun þcssa hluta Þing- 
tiðindanna, umræðnanna, um stundarsakir, þá er auðsætt, að sparnaðurinn yrði 
hverfandi lítill, í samanburði við öil útgjöld ríkisins; svo litill yrði hann, að hans 
gætti i raun og veru ekki, jafnvel þó að aðeins væri á alþingiskostnaðinn litið. 
Það var vikið að því við 1 . umræðu málsins, að það væri villandi að miða við 
prentunarkostnað siðasta þings, sem var annað lengsta þingið, sem háð hefir 
verið hjer á landi. Prentunarkostnaður umræðupartsins var þá um 50 þús. kr., 
að meðtöldum pappír í hann og öðrum kostnaði, er leiðir beint af prentun hans. 
Nú mun fyrst og fremst mega gera ráð fyrir því, að yfirstandandi þing verði svo 
miklu styttra, að þessi kostnaður, að öllu öðru óbreyttu, yrði ekki yfir 30 þús. 
kr., og allar líkur til þess, að umræður verði töluvert styttri en sem timalengd- 
inni svarar, samanborið við siðasta þing. Pappír er miklum mun ódýrari og allur 
annar kostnaður verður líka lægri, sakir lækkandi verðlags, auk þess sem um 
minna verk verður að ræða. P á er þess loks að gela, að sjálf prentunin er nú 
boðin fyrir 10°/o lægra verð en í fyrra, og engan veginn loku fyrir það skotið, 
að frekari afsláttur fáist á henni, og það ekki aðeins á umræðupartinum, heldur 
einnig skjalapartinum. Sjálf prentun Alþingistíðindanna frá siðasta þingi (án pappirs) 
kostaði um 90 þús. krónur, að meðtalinni heftingu, en með sama verðlagi má 
gera ráð fyrir, að hún yrði nú um 60 þús. kr. samtals. Afsláttur sá á prentuninni, 
sem þegar hefir verið boðinn fram, en er þvi skilyrði bundinn, að samningar 
takist um prentun umræðuparts, mundi þvi nema um 6 þús. kr. P á  upphæð er 
þvi óhætt að draga frá væntanlegum prentunarkostnaði umræðupartsins. Og sje 
nú gert ráð fyrir einhverjum frekari afslætti, til samkomulags, og einnig að því 
athuguðu, að annar kostnaður minkar vegna lækkandi verðlags, þá virðist alls 
ekki óvarlegt að áætla, að i raun og veru yrði aukinn kostnaður vegna prentunar 
umræðupartsins að þessu sinni ekki yfir 20 þús. krónur.

Nú er það kunnugt, að verkakaup prentara hefir ekkert lækkað frá því 
í fyrra, og hafi prentsmiðjurnar þá ekki seft óhæfilega hátt verð á verkið, er í 
raun og veru ekki við því að búast, að þær geti lækkað verðið nú að neinum 
mun. Pað hefir heldur ekki verið dregin nein dul á það, að 10°/o  afslátturinn (og
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þá vitanlega líka allur frekari afsláttur) á prentun skjalapartsins, sje því skilyrði 
bundinn, að samningar takist um prentun umræðnanna. Prentun skjalapartsins 
verður því dýrari, ef umræður verða ekki prentaðar. Auk þess mundi hann 
lengjast allverulega við það, ef við hann yrði bætt úrslilum mála með öllum at- 
kvæðagreiðslum, nefndarálit yrðu lengri o. s. frv. Og þegar nú að þar við bæt- 
ist kostnaður sá, sem leiða mundi af þvi að afrita allar ræðurnar til afnota 
fyrir þingmenn, þá virðist það jafnvel vafasamt, hvort sparnaðurinn yrði nokkur 
að lokum, og af og frá að hann yrði yfir 10 þús. kr. En þar við bætist, að ó- 
þægindi mikil mundu verða að því að ýmsu leyti, að hafa ekki ræðurnar prent- 
aðar, og það mundi fyr eða síðar leiða til þess, að þær yrðu prentaðar. Ella 
yrði óhjákvæmilegt að endurnýja afritin aftur og aftur og fjölga þeiin ár frá ári, 
og mundi það rniklu meiri kostnaður.

það er eindregin skoðun vor, að með engu móti verði komist hjá því 
að prenta umræðupart þingtíðindanna, vegna óhjákvæmilegrar notkunar þeirra, 
bæði á þingi og utan þings, t. d. til lögskýringa. þetta reka þingmenn sig þrá- 
faldlega á; en það eru ekki aðeins þingmenn, sem þannig þurfa að nola um- 
ræðupart þingtíðindanna, heldur einnig menn úti um land alt, dómarar, lögmenn
o. íl. En jafnvel þó að komast mætti af án þess að prenta umræðurnar, þá 
væri það hrein óhæfa að láta prentun þeirra niður falla, jafnvel þó að með því 
rnætti spara ríkissjóði nokkurra þúsund króna útgjöld á ári.

í stjórnarskránni er svo fyrirmælt, að »fundir beggja þingdeilda og sam- 
einaðs Alþingis skulu haldnir í heyranda hljóði«. Þetta ákvæði hefir ekki verið 
sett í stjórnarskrána vegna þeirra fáu manna, sem kost eiga á því að hlusta á 
umræðurnar og komast fyrir á »pöllunum«, heldur vegna þess að hver einasti 
landsmaður, sem tök kann að hafa á því, á að eiga aðgang að þvi að heyra 
umræður á Alþingi, ef hann vill. Hjer er um stjórnarskrárákvæði að ræða, sem 
vitanlega mætti þó brevta, ef hinu háa Alþingi virtist það sæmilegt að loka þinginu 
alveg til að spara dyravörslu og annan kostnað, sem af því leiðir, að.almenningur 
á aðgang að því að hlusta á umræðurnar. — Því er nú haldið fram, að svo 
fáir lesi Alþingistíðindin, að þeirra vegna sje ástæðulaust að prenta þau. Enginn 
vafi er þó á því, að þeir eru fleiri, sem umræðurnar lesa, en hinir, sem heyra 
þær. Ef það er óhæfa að Ioka þinghúsinu fyrir þeim, sem vilja koma til að 
hlusta á umræðurnar, þá er bitt engu síður óhæfa, að taka Pingtíðindin af þeim, 
sem vilja lesa þau, hve fáir sem þeir kunna að vera, og það skiftir engu, hve 
miklu fleiri hinir eru, sem ekki hirða um að lesa þau.

Og þegar því er haldið fram, að þjóðin vilji vinna það til að vera án 
Þingtíðindanna, til að spara prentunarkostnaðinn, þá er þess að gæta, hvernig 
það mál hefir verið flutt. Vjer þorum óhikað að fullyrða það, að ekki einn ein- 
asti þingmálafundur á öllu landinu mundi samþykkja að fella niður prentun 
umræðnanna, ef það væri alment vitað, hve lítill sparnaðurinn yrði, sem af því 
leiddi. En jafnvel þó að meiri hluti landsmanna væri svo þröngsýnn, að það 
yrði samþykt á öllum þingmálafundum með meiri hluta atkvæða, hver hefir þá 
gefið þeim meiri hluta rjettinn til að svifta hina, sem meiri áhuga hafa á þjóð- 
máiunum, rjettinum til að geta fylgst með í meðferð málanna á Alþingi? Og 
því má ekki gleyma, að einmilt þessir fáu menn, sem lesa Þingtíðindin, það eru 
þeir mennirnir, sem halda stjórnmálaáhuganum vakandi í landinu.

Alþt. 1922. A. (34, löggjafarþing), 28
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Þjóðin öll og hver einstaklingur hennar á rjett á að fá að sjá og heyra 
alt, sem fram fer á Alþingi. Þelta er viðurkenf með ákvæði stjórnarskrárinnar, 
um að þingfundir skuli haldnir i heyranda hljóði. Og nær væri að setja einnig 
slikt ákvæði í stjórnarskrána um birting Þingtiðindanna, heldur en að fella það 
úr þingsköpunum, svo að fulltryggur yrði rjettur þeirra manna, sem vilja halda 
f’ingtíðindunum óskertum.

Að öllu þessu athuguðu verður meiri hluti nefndarinnar eindregið að ráða 
háttvirtri deild til að fella frumvarp þetta.

Alþingi, 3. mars 1922.

M. J. Kristjánsson, Jakob Möller,
formaður. frams.m.

Jón Baldvinsson.

(C. VII. 3).

Híd. 66. Breytlngartlllaga

við tillögu til þingsályktunar um landhelgisgæslu.

Frá Pjetri Ottesen.

Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að skora á stjórnina að fá því framgengt við Dani, að 
þeir hafi fyrst um sinn tvö skip hjer til landhelgisgæslu að staðaldri eða sem 
lengst, og sje það skip, er þeir senda hingað til viðbótar, hraðskreiðara en hitt, 
sem fyrir er.

(A. VIII, 2).

Hd. 67. liefndarálit

um frv. til laga um kennaraskóla.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þelta, og eru aðalbreytingarnar, sem það fef 
fram á, þessar:

Námstíminn við skólann verður 4 skólaár, 7' j mán. hvert, I stað þess, 
að hann er nú 3 skólaár, 6 mán. hvert.
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Ætlast er til, að sjerstakur barnaskóli til kensluæfiDga sje reistur í sam- 
bandi við kennaraskólann, og sjeu i honum að minsta kosti 6 ársdeildir, þ. e. 
sá skóli rúmi a. m. k. 180 börn. Þessi barnaskóli hafi sjerstakan skólastjóra, er 
ríkissjóður launi; frv. ákveður ekki að öðru leyli, hver ætti að kosta byggingu 
skólahúss og rekstur skólans, en í athugasemdum sínum gera ráðunautar stjórn- 
arinnar ráð fyrir því, að samninga verði leitað við Reykjavíkurbæ um að bær- 
inn greiði hálfan byggingarkostnað og launi að sinum hluta sem aðra barna- 
kennara þá kennara, sem þyrfti við æfingaskólann, auk forstöðumanns hans og 
kennaraefnanna, en að öðru leyti annist og kosti rikið rekstur skólans.

Ráðuneytinu til aðstoðar við yfirstjórn skólans sje skipað skólaráð, og 
eigi þar sæti skólameistari kennaraskólans og tveir skóiaíróðir menn.

Ýmsar smærri breytingar eru bein afleiðing þessara, svo sem aukning 
kenslunnar i einstökum greinum og fjölgun námsgreina m. m.

Nefndarmenn eru sammála um, að ekki sje tímabært að láta þelta frv. 
ná fram að ganga að þessu sinni, þólt skoðanir þeirra um málið sjeu að öðru 
leyti skiftar. Sumir líta svo á, að rjettara sje að auka kröfurnar um kunnáttu 
við inntöku í skóiann, jafnvel heimta gagnfræðapróf til inntöku í kennaraskól- 
ann, fremur en að lengja námstimann í skólanum. Aðrir nefndarmenn líta svo á, 
að með frv. sje stefnt inn á rjelta braut, og beri að velja þá leiðina þegar fært 
þyki að gera strangari krÖfur um mentun kennaraefna en nú.

Nefndin hefir leitað upplýsinga hjá skólastjóra kennaraskólans um ýms 
atriði, er málið snerta. Samkvæmt þeim telur nefndin, að breytingin muni út- 
heimta einn fastan kennara auk þess kennarafjölda, sem nú er, og yrði það ann- 
aðhvort forstöðumaður æfingaskólans eða kennari við kennaraskólann sjálfan. I 
skólanum eru nú 4 kenslustofur, og mundi mega bjargast við þær, þótt náms- 
timinn yrði lengdur upp í 4 ár, en þá er tilfinnanleg vönlun á húsnæði fyrir 
lesstofu og bókasafn til afnota fyrir nemendur. Loks hefir skólasljórinn tjáð 
nefndinni, að hann telji mjög hæpið, að nægileg aðsókn verði að skólanum 
meðan núverandi dýrtíð helst, ef skólavislin er Iengd svo, sem frv. gerir ráð fyrir. 
Hefir hann leitað fyrir sjer bjá núverandi nemendum skólans um það, hve 
margir þeirra mundu hafa treyst sjer til að sækja skólann, ef lengd væri skóla- 
vistin eftir frv., og mikill meiri hluti þeirra látið í Ijósi, að þeir mundu þá ekki 
liafa treyst sjer til að sækja skólann. Telur hann þelta eðlilegt, þar sem flestir 
nemendur sjeu fátækir alþýðumenn úr sveitum, er lifi mestmegnis á sumarvinnu 
sinni, og mundi þvi verða óbjákvæmilegt að auka námsstyrki við skólann að 
miklum mun, ef frv. ætti fram að ganga eins og nú stendur.

Auk þessara erfiðleika fyrir fátæka nemendur þykir nefndinni og sýnt, að 
frv. mundi hafa i för með sjer talsvert mikinn kostnaðarauka fyrir ríkissjóð, ef 
það yrði að lögum og kæmi til framkvæmda. Samkv. frv. hlyti ríkissjóður einn 
að kosta æfingaskólann, ef ekki næðist samkomulag við Reykjavíkurbæ um þátt- 
töku i kostnaðinum, og þykir ekki líklegt, að allur rekstur þeirrar stofnunar 
mundi kosta mikið minna en rekstur kennaraskólans nú, er tillit er tekið til 
hækkaðs byggingarkostnaðar, og þótt vitanlega sparaðist þar á móti hluti ríkis- 
sjóðs af launum nokkurra kennara við barnaskóla Reykjavíkur, vegna fækkunar 
á börnum þar, þá yrði aukakostnaðurinn ávalt töluverður. Einnig innan sjálfs 
kennaraskólans mundi breytingin væntanlega bafa nokkurn útgjaldaauka i för
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með sjer, og þar sem einsætt þykir að hlffa rfkissjóði eins og nú stendur við 
nýjum útgjöldum, eftir því sem mögulegt er, þá leggur nefndin til, að málið sje 
afgreitt með svo feldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.

Með þvi að ekki þykir tímabært, vegna yfírstandandi dýrtiðar og þröngs 
fjárhags, að gera þær breytingar á kennaraskólanum, er frv. á þskj. 8 fer fram 
á, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 4. mars 1922.

Þorsteinn M. Jónsson, Jón Porláksson,
form. fundaskr. og frsm.

Gunnar Sigurðsson. Sveinn Ólafsson. Sigurður Stefánsson.

(C. VII, 4).

Ed. 61. Tlllaga

til þingsályktunar um landhelgisgæslu.

(Eftir síðari umr. i Nd.)

Alþingi ályktar að skora á stjórnina að fá þvi framgengt við Dani, að 
þeir hafi fyrst um sinn tvö skip hjer til landhelgisgæslu að staðaldri eða sem 
lengst, og sje það skip, er þeir senda hingað til viðbólar, hraðskreiðara en 
hitt, sem fyrir er.

(B, XX, 1).

Id . 09. Fruinvarp

til myntlaga.

FJutningsm.: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1 . gr.
F"yrir ísland skulu slegnar sjerstakar myntir úr málmum. Skal gull 

agt til grundvallar i myntkerfínu, en skiftimyntir slegnar úr silfri og ódýrum 
málmi,
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2 . gr.
Slegnar skulu 2 höfuðmyntir, önnur þannig, að 124 innihaldi eina met- 

þúsund (eitt kílógram) af skiru gulli, hin þannig, að 248 innihaldi eina raet-
þúsund (eitt kilógram) af skiru gulli.

Einn tuttugasti hluti af fyr nefndu myntinni eða einn tíundi af hinni
siðar nefndu er reikningseining í myntkerfinu og nefnist króna. Krónan skift-
ist i 100 aura,

3. gr-
Gullmyntirnar skulu slegnar úr myntgulli, sem er blendingur af 90 

þyngdareiningum af skíru gulli og 10 jöfnum þyngdareiningum af eiri.
Gullmynt, sem inniheldur 20 kr., skal þvi vega 8,9606 met (grömm),

og sú, sem iuniheldur 10 krónur, 4,4803 met (gr.).
20 kr. gullpeningur skal vera 23 þúsundstikur (milhmetrar) að þver- 

móli og 10 kr. gulipeningur skal vera 18 þúsundstikur (millimetrar) að þvermáli.

4. gr.
Skiftimyntirnar skulu slegnar úr silfri sumar, blönduðu eyri, eftir þeim

þyngdarhlutföllum, er leiðir af ákvæðunum í 5. gr. um þyngd og silfurmegn
hverrar einslakrar mynttegundar, og úr bronsi sumar, blendingi úr 95 þyngd- 
areiningum af eiri, 4 af tini og 1 af sinki.

5. gr.
Af silfurmyntum má slá þær gerðir, er að neðan greinir, og skulu þær 

hafa þá stærð, þyngd og silfurmegn, sem ákveðið er um hverja þeirra:

Pvermál
|

Pyngd j Silfurmegn

a. Ein, sem gildir 2 krónur 31 þst. (mm) 15 met (gr.) 12  met (gr.)
b. — — 1 k rónu . 25 — — 7,s — — 6 —. —
c. — — 25 aura . 17 -  — 2,42— — 1,462 -- --
d. — — — 10 aura . 15 — - 1,44-- -- 0,63 --- ---

6. gr.
Af bronsimyntum má slá neðangreindar gerðir, er skulu hafa þá stærð 

og þyngd, sem ákveðin er um hverja fyrir sig;

Þvermál
Úr 1 kílógr. af 
bronsi skulu 

slegnar

a. Ein, sem gildir 5 a u r a ............................. 27 þst. (mm) 125
b. — — — 2 a u r a ............................. 21 -  — 250
c. — — — 1 e y r i ............................. 16 -  - 500
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7. gr.
Nú næst ekki fullkomm nákvæmni i þyngd og gull- eða silfurmegni 

hverrar einstakrar myntar, og má munurinn frá rjettri þyngd og skírleika, of 
eða van, ekki fara fram úr:

að þyngd að skírleika

við löggildiog 
hverrar ein- 

stakrar

við löggilding 
í metþús.tali 

(kílógr.)
af þyngd hverrar 

myntar

i 2 0  króna peningunum . . 
- 10 -  ----- . . .
- tv ik ró n u n u m ........................
- krónupeningunum . . . .
- 2 5 -ey ringunum ....................
- tieyringunum........................

0,<"» i í 
0,(»'2 
0,003 
0,005

»
»
»
»

0,.n
0,015

j O.oois skírs gulls 

| 0,oo3 skirs silfurs

Við sláttu gullmynta skal þess þó gætt, að þyngdarskakkinn fari ekki 
fram úr 5 metum (gr.) á hverjum 10 metþúsundum (kgr.) myntgulls.

8. gr.
Allar skulu myntirnar slegnar mcð hafínni rönd beggja vegna. Gull- 

myntir og silfurmyntirnar allar, nema 25-eyringar og tíeyringar, skulu vera 
gáróttar utan á röndinni, en 25-eyringar og tí-eyringar og allar bronsimyntirn- 
ar skulu vera sljettar á rönd. Áletranirnar skulu sýna glögglega gildi hverrar 
myntar að krónutali og auratali. Enn fremur skal það sjást á hverri mynt, að 
hún sje slegin handa íslandi, i hvaða myntsláttu hún sje slegin og hvaða ár.

Að öðru leyti ákveður konungur útlit og áletranir myntanna.
«

9. gr.
Myntir þær, sem slegnar eru samkvæmt framangreindum ákvæðum, 

skulu vera, með takmörkunum þeim, er settar eru í 10 . gr., löglegur gjald- 
eyrir samkvæmt áletruðu gildi sínu, bæði til rikissjóðs og manna í milli, hafi 
þær ekki orðið fyrir mjög grófum eða ólöglegum skemdum.

10 . gr.
Enginn skal skyldur til að taka á móti til einnar greiðslu meira en 

20 krónum í krónupeningum og tvíkrónum, 5 krónum i smærri silfurpening- 
um, nje 1 krónu i bronsipeningum. t*ó skal sjerhverri upphæð í krónupening- 
um og tvikrónum veitt móttaka upp í greiðslu skatta og annara gjalda til ríkis- 
sjóðs og sýslu-, bæjar- eða sveitarsjóða.

Þá er gullmyntir hafa ljettst af sliti um meira en V*0/0 af þeirri þyngd, 
sem þær eiga að hafa eftir 3. gr., hætta þær að vera löglegur gjaldeyrir manna
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í milli, en halda áfram að gilda samkvæmt áletruðu gildi sinu í greiðslum til 
rikissjóðs.

Skiftimyntir hætta þá fyrst að vera löglegur gjaldeyrir til rikissjóðs, 
er þær eru orðnar svo slitnar, að ekki verður sagt um það með vissu, fyrir 
hvaða ríki þær hafi verið slegnar, en þær hætta að vera Iöglegur gjaldeyrir til 
allra annara þegar er mót þeirra er orðið ógreinilegt.

Þær myntir, sem eru ekki lengur löglegur gjaldeyrir til hvers sem vera 
skal, má stjórnin ekki setja i umferð aftur. Hún má ekki heldur setja í um- 
ferð á ný þær silfurmyntir, sem eru 4°/o eða meira undir rjettri þyngd. Skulu 
lögreglustjórar, Landsbankinn og útibú hans skyld til að halda eftir svo slitn- 
um myntum, sem að framan greinir, bæði hötuðmyntum og skiftimyntum, 
og senda þær til ríkisfjehirðis, og er stjórninni falið að semja svo um við ís- 
landsbanka og aðrar peningastofnanir, cftir því sem ástæða virðist til, að 
þessi skylda nái einnig til þeirra.

Forstöðumenn löggildingarstofu og myntasafns ríkisins skulu úrskurða 
um gjaldgengi mynta, ef ágreiningur verður.

Fjármálaráðherra er heimilað að greiða fult endurgjald fyrir skemdar 
og falsaðar myntir, sje öll ástæða til að ætla, að handhafi þeirra hafi veitt 
þeim viðtöku í fullu trausti til gjaldgengis þeirra og gætt almennrar varkární 
við móttöku þeirra.

11. g r.
Sjerhverjum skal gert unt, helst i öllum kaupstöðum landsins, að fá 

hverri upphæð, er vera vill, af þeim myntum, sem samkvæmt 10 .gr. eru lög- 
legur gjalde}rrir til rikissjóðs eins, skift i jafna upphæð i samskonar gjald- 
gengri mynt, og að fá skift i höfuðmynt sjerhverri upphæð í skiftimynt, sem 
deilanleg er með 10  krónum.

12* gr’
011 myntslátta fer fram eftir beinni stjórnarráðstöfun og má ekki verða 

framkvæmd af einstökum mönnum nje fengin þeim i hendur með neinum 
leigusamningi nje á annan hátt.

Öllum skal unt að fá slegnar höfuðmyntir fyrir afhent gull, gegn V*9/0 
gjaldi af virði þess gulls í slegnum 20 króna gullmyntum og Va®/® virði 
þess í slegnum 10 króna gullmyntum fyrir sláttuna. Að öðru leyti skal enginn 
sláttuskattur greiddur.

Stjórnin ákveður öll nánari skilyrði með tilliti til þess, hversu það 
gull skuli vera mikið eða lítið, er menn geti þannig afhent til sláttu, hversu 
skirt og á sig komið að öðru leyti.

Skiftimynt er slegin fyrir hönd rikissjóðs einvörðungu.

13. gr.
Reikningseining sú, sem hjer er ákveðin, skal viðhöfð i öllum opin- 

berum skýrslum og reikningum.

14. gr.
Meðan helst myntsamband það, sem komið kann að verða á við Dan-
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mörk, Noreg og Svíþjóð samkvæmt 17. gr., skulu ákvæðin í 9.—11. gr. þess- 
ara laga jafnframt gilda um þær myntir, sem slegnar eru í þeim löndum sam- 
kvæmt ákvæðunum um myntsambandið, og ákvæði 1 1 . gr. enn fremur í 2 ár 
eftir að því myntsambandi hefir verið slitið.

Hegningar þær, sem ákveðnar eru í 266. gr. í alm. hegningarlögum frá 
25. júni 1869, fyrir að búa til eftirmynd danskra peninga eða bankaseðla, skulu 
jafnframt liggja við fyrir að búa til eftirmvnd þeirra islenskra mynta, sem 
slegnar eru samkvæmt lögum (sbr. og 5. gr. i lögum um stofnun Landsbanka, 
frá 18. sept. 1885).

Á meðan ofangreint myntsamband helst, skulu sömu hegningar jafn- 
framt liggja við, þegar slíkir glæpir eru drýgðir með tilliti til þeirra mynta 
norskra og sænskra, er greindar eru og heimilaðar i samningunum um mynt- 
sambandið.

15. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að byrja þegar í stað á að láta slá myntir eftir 

framangreindum ákvæðum og tiltaka þær, sem hagfeldast kann að þykja að 
hafa á reiðum höndum af þeim mynttegundum, sem greindar eru í 2., 5. og
6. gr. Eru myntirnar þegar gjaldgengar, er stjórnin lætur þær af hendi í umferð.

16. gr.
Á meðan eru i fullu gildi og umferð myntir þær, sem slegnar hafa 

verið í Danmörk, Noregi og Svíþjóð úr nikkeli og járni, í stað silfur- og 
bronsi-myntar, er rikisstjórninni heimilt að láta slá og láta vera i umferð 
íslenskar skiftimyntir úr nikkeli, járni eða öðrum málmum, eftir þeim regl- 
um, er hún setur þar um og konungur staðfestir. Skulu þær myntir mótaðar 
á sama hátt og með sömu stærð að þvermáli og tilsvarandi myntir úr silfri 
og bronsi, en jafnframt auðkendar með frábrugðinni gerð á röndinni.

17. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að gera samninga við ríkisstjórnirnar í Dan- 

mörku, Noregi og Sviþjóð um samskonar myntsamband milli íslands og
þeirra og nú er milli þeirra ríkja innbyrðis.

18. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Á s t æ ð u r .

í 9. gr. sáttmálans ruilli íslands og Danmerkur segir svo: »Ef ísland 
kynni að óska að stofna eigin peningasláttu, verður að semja við Sviþjóð og
Noreg um það, hvort mynt sú, sem slegin er á íslandi, skuli vera viðurkendur
löglegur gjaldeyrir í þessum Iöndum«. Þessa samninga átti að gera þegar i stað 
og allar aðrar ráðstafanir, er sáttmálinn hefir i för með sjer, rjelt skilinn. lín nú 
hafa þeir dregist úr hófi fram, og slikt hið sama að setja á stofn islenska mynt- 
sláttu. Frv. þetta er fram komið til þess að bæta úr þessu. Höfundur þess er
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Níattbias fornmenjavörður Þórðarson, og er það samið svo, að það er í samræmi 
við myntlög þeirra þriggja þjóða, sem vjer ætlum oss að vera í myntsambandi við.

Þess skal getið, að vjer getum vel haft eigin myntsláttu án þess að leggja 
í kostnað til þess að setja á fót myntsmiðju bjer þegar í stað. Megum vjer vel 
gera það að dæmi Finna, að láta aðra vinna verkið fyrir oss, svo sem þeir 
gerðu, er þeir fengu dönsku mynlsmiðjuna tii þess starfa.

(B. XXI, 1 ).

Nd. yo. I'ruinvar|t

til laga um það, hversu reikna skal landssjóðstekjur þær, er krónum teljast. 

Flutningsmaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1 . gr.
Hvar sem lög ætla landssjóði tekjur i krónutali, þá eru það gullkrón- 

ur, og skal reikna eftir því.

2 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Á s t æ ð u r .

Þar sern gengi íslenskrar krónu er nú eigi hærra en hjer um bil 55 aurar 
móts við gullverð, eða lægra, þá væri það óbætanlegt tjón fyrir landssjóð að taka 
tekjur sfnar í seðlum, enda er víst, að löggjatinn hefir eigi ákveðið tekjurnar með 
annað en gullkrónur fyrir augum.

(B. XXII, 1).

Md. 71, Frumvarp

til laga um sjerleyfi til vatnavirkjunar.

Flutningsmenn: Bjarni Jónsson frá Vogi og Jón Baldvinsson.

1 . gr.
Fkki má veita neitt sjerleyfi til ^að virkja vatn án samþykkis Alþingis, 

þar _til er ný vatnalög og sjerleyfislög eru samin og sett og gengin í gildi, ef 
um meira afl ræðir en 1000 eðlishestorkur.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 29



2 . gr.
Ákvæði eldri laga hjer um eru numin úr gildi.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Á s t æ ð a n

til þessa frv. er sú, að víst þykir, að vatnamálin muni eigi verða útrædd á þessu 
þingi, en ofmikið lagt í hættu, að svo standi sem nú er.

(B. II. 3).

Gd. 79. Frum varp

til laga um prestsmötu af Grund i Eyjafirði.

(Eftir 2. umr, í Ed.)

1 . gr.
Þá er eigandi kirkjunnar á Grund í Eyjafirði gefur henni upp skuld 

þá, er kirkjan nú er í við hann, skal prestsmata sú, sem goldin hefir verið af 
Grund, 2 hundruð á landsvísu, og greidd hefir verið til prestanna i Grundar- 
prestakalli og Akureyri, leggjast til Grundarkirkju, henni til viðhalds fram- 
vegis.

2 . gr.
Prestunum í Grundarprestakalli og Akureyri sje bættur úr prestlanna- 

sjóði sá tekjumissir, er þeir biða samkv. 1 . gr.

(A. XIII, 4).

Ifd. 73. Frum varp

til laga um lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum og salti.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

1. gr-
Aðflutningsgjald af kolum skal vera 5 krónur af smálest til ársloka 

1922, en úr þvi greiðist aðflutningsgjald af kolum samkvæmt vörutollslög-

226 fcngskjal 71—73
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imum. Aðflutningsgjald af salti skal vera 3 krónur af smálest til 31. mars 
1922, en frá þeim degi greidist aðflutningsgjald af salti samkvæmt vörutolls- 
lögunum.

2 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

(B. XXUI, 1).

líd. 74. Frum varp

til laga um að leggja jörðina Bakka með Tröllakoti í Tjörneshreppi i Suður- 
Þingeyjarsýslu undir sveitarfjelag Húsavíkurhrepps.

Flutningsmenn: Ingólfur Bjarnarson og Benedikt Sveinsson.

1 . gr.
Jörðin Bakki með Tröllakoti i Tjörneshreppi skal lögð undir sveitar- 

fjelag Húsavíkurhrepps frá 1. júní 1922.

2 . gr.
Á sama tima skal Húsavíkurhreppur greiða Tjörneshreppi í eitt skifti

fyrir öll sexlán hundruð krónur og liafa lokið á tólf árum að gera akfæran
veg að landamerkjum Bakka og Hjeðinshöfða.

3. gr.
Að öðru leyti skal Húsavíkurhreppur taka á sig þær skyldur og kvaðir,

þar með talið þurfamannaframfæri, er af því leiðir, að jörðin Bakki með
Tröllakoti heyrði áður til Tjörneshreppi, enda falli slikar kvaðir og skyldur á 
hreppinn i samræmi við stjórnarráðsbrjef um skiftingu Húsavikurhrepps í tvö 
sveitarfjelög, frá 4. júni 1912, nr. 72.

Á s t æ ð u r .

Um ástæður fyrir frv. þessu visum vjer til greinargerðar þeirrar, sem 
prentuð er hjer á eftir.

Fylglskjal.

Árið 1912 var Húsavfkurhreppi hinum forna skift í tvo hreppa, er siðan 
heita Húsavfkurhreppur og Tjörneshreppur. Er Húsavíkurhreppur svo vítt sem 
ná lönd jarðanna Húsavikur og Þorvaldsstaða. Að sunnan ná þau að landa-
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merkjum Kaldbaks í Tjörneshreppi og að norðan að landamerkjutn Bakka, sem 
einnig er i Tjörneshreppi. I Bakkalandi er hjáleigan Tröllakot. Frá Húsavíkur- 
kauptúni að Bakka eru ca. 3 kílómetrar. Landamerkin liggja hjer um bil miðja 
vegu. En alt Bakkaland norður að landamerkjum Hjeðinshöíða er á alfaravegi 
rúml. 3 kílómetrar.

Jörðin Bakki ásamt Tröllakoti hefir þvi góða afstöðu til afnota fyrir 
Húsavíkurbúa, bæði til beitar, svarðtekju, heyskapar, einkum ef gerðar yrðu þar 
engjabætur, og svo til nýræktunar og grasbýlastofnunar, því að jarðvegur er þar 
viða allgóður til slíkra hluta. En hins vegar var þröngt um landkosti hjá Hús- 
vikingum, og fengu þvi margir þar skjótt augastað á Bakka, enda fór svo, að 
haustið 1915 var Bakki keyptur af Húsavíkurhreppi samkvæmt kaupsamningi 
og afsali, dags. 19. okt. 1915 og þinglýstu á manntalsþingi Húsavíkur 17. júní 
1916. Siðan hefir Bakki ásamt Trðllakoti verið í eigu Húsavíkurhrepps.

Eins og áður er á vikið, eru á Bakka allmikil skilyrði til nýræktunar 
og engjabóta, og er hvorttveggja hin mesta þörf fyrir Húsvíkinga, en kostar mikið 
fje. Áætlun hefir verið gerð um framræslu og áveitu mýranna, og mundi það 
kosta 3—4 þúsund krónur. En meðan jörðin heyrir til öðrum hreppi, hefir verið 
allmikið hik á Húsvíkingum til umbóta þar. Þykir mörgum það óviðfeldið að 
skapa þar með athöfnum sínum skattstofn handa öðrum hreppi, sem eftir hlut- 
arins eðli ætti að koma Húsavíkurhreppi til nota. Og hart þykir þeim, sem gras- 
býli vilja stofna á Bakka, en hafa að öðru leyti aðaiatvinnu sína á sjó og Iandi í 
Húsavíkurhreppi, að gerast með því gjaldþegnar annars hrepps. Pess vegna var af 
hreppsnefndinni í Húsavikurhreppi sú málaleitun hafin við hreppsnefnd Tjörnes- 
hrepps árið 1918, að fá samþykki hennar til þess, að Bakki ásamt Tröilakoti 
yrði innlimaður Húsavíkurhreppi. En hún synjaði í fyrstu. Gekk þá í þófi milli 
neíndanna um þetta mál að sinni. Loks sneri hreppsnefnd Húsavíkurhrepps sjer 
til sýslunefndarinnar i S.-Pingeyjarsý^slu og leitaði meðmæla hennar til löggjafar- 
valdsins um það, að Bakki fengist lagður undir Húsavíkurhrepp. Á fundi sínutn 
16. —19. mars 1921 gaf sýslunefndin þessi meðmæli, að þvi áskildu, að enn á ný 
væri leitað samþykkis hreppsnefndar Tjörneshrepps um þetta, áður en fengin 
væri aðstoð löggjafarvaldsins. (Sjá meðsenda aðalfundargerð sýslunefndarinnar í
S.-Þingeyjarsýslu 16.—19. mars 1921, tölul. 31).

Enn að nýju var svo máli þessu skotið til hreppsnefndarinnar i Tjörnes- 
hreppi. Leiddi það til þess, að hinn 7. d. desemberm. síðastliðinn komu nefndir 
beggja hreppa saman á fund lil nýrrar umræðu um innlimun Bakka. Eftir 
langar umræður gaf hreppsnefndin í Tjörneshreppi einróma samþykki sitt til 
þess, að Bakki með Tröllakoli yrði lagður undir Húsavíkurhrepp, gegn því:

1. Að Húsavíkurhreppur greiddi Tjörneshreppi í eitt skifti fyrir öll sextán 
hundruð krónur.

2. Að akfær vegur yrði á næstu lólf árum fullbúinn norður að landamerkjum 
Bakka og Hjeðinshöfða.

Hreppsnefnd Húsavíkurhrepps gekk að þessum skilyrðum fyrir sitt leyti, 
og var nú þannig loks endir bundinn á málið. (Sjá meðsendan útdrátt úr gerða- 
bók breppsnefndarinnar í Húsavíkurhreppi 7. des. 1921).

Þar eð samkomulag er nú fengið um þetta mál milli beggja hreppsnefnda 
og meðmæli sýslunefndarinnar í S.-Pingeyjarsýslu, vill hreppsnefndin í Húsa- 
víkurhreppi leyfa sjer að fara þess á leit við hið háa Alþingi, að það samþykki
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og afgreiði lög um að leggja jörðina Bakka með Tröllakoti undir Húsavíkurhrepp. 
Leyfir nefndin sjer jafnframt að senda frumvarp til nefndra laga, ásamt áður 
nefndum fylgiskjölum: Sýslufundargerð S.-Þing. og útdrætti úr gerðabók hrepps- 
nefndar Húsavíkurhrepps.

Virðingarfylst.

Húsavík, 27. jan. 1922.

F. h. hreppsnefndarinnar í Húsavíkurhreppi.

Ben. Bjðrnsson, 
oddviti.

Til Alþingis 1922.

(B. XXIV, 1).

Hd. 75. Frumvarp

til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum í Húsavíkurhreppi.

Flufningsmenn: Ingólfur Bjarnarson og Benedikt Sveinsson.

1 . gr.
Af öllum útmældum eða afmörkuðum lóðum og lendum i Húsavikur- 

hreppi, sem ekki eru eign hins opinbera, skal greiða árlegt gjald i hreppssjóð, 
sem nefnist lóðargjald.

Hreppsnefndin ákveður upphæð lóðargjaldsins til eins eða fleiri ára 
i senn. Þó má ekki ákveða gjaldið lægra en l°/o og ekki hærra en 2°/o af 
virðingarverði bygðra og óbygðra lóða, og ekki lægra en 1,2°/o nje hærra en 
l°/o af virðingarverði túna, erfðafestulanda og matjurtagarða. Gjaldið má aldrei 
vera minna en 5 — fimm — krónur.

Lóðargjaldið greiðist af verði þvi, sem lóðir eða lendur eru metnar af 
lögskipaðri fasteignamatsnefnd, sbr. lög nr. 22, 3. nóv. 1915, áu tillits til 
mannvirkja, sem á þeim eru gerð. — Ef lóðir eru mældar út af nýju, milli 
þess sem reglulegt fasteignamat fer fram, skal verð þeirra ákveðið til bráða- 
birgða af jarðeignanefnd Húsavíkurhrepps, samkvæmt gildandi lögum um 
fasteignamat. — Þar sem lóðir, lendur og mannvirki eru metin saman, ákveður 
byggingarnefnd og jarðeignanefnd, hve mikið af verðinu er í mannvirkjum, og 
hve mikils virði lóð eða lenda er talin út af fyrir sig, en gerðir nefndanna 
skulu samþyktar af hreppsnefnd.

2 . gr.
Jarðeignanefnd Húsavikurhrepps skal skipuð þremur mönnum, sem 

hreppsnefnd kýs til þriggja ára i senn, i fyrsta skifti strax eftir að lög þessi
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öðlast gildi. Skal nefndin hafa umsjón og eftirlit með jarðeignum hreppsins, 
eftir nánari fyrirmælum hreppsnefndar.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

G r e i n a r g e r ð  

felst í brjefi því, er hjer fer á eftir.

Fylgtskjal.

Árið 1912 var Húsavikurhreppi hinum forna skift i tvö sveitarfjelög, 
sem heita Húsavikurhreppur og Tjörneshreppur. Stærð Húsavikurhrepps er 
landeign jarðarinnar Húsavikur með Þorvaldsstöðum. Var jörðin kirkjueign 
(og landssjóðseign) þar til árið 1913, að Húsavikurhreppur hinn nýi keypti 
jörðina af landssjóði fyrir 25 þúsund krónur, samkvæmt kaupbrjefi og afsali, 
dags. 12. april 1913.

Kauptúnið Húsavík var að miklu leyti fullbygt, svo sem það er nú, 
þegar kaup þessi fóru fram. llæktanlegt land i kauptúninu var þá þegar að 
mestu selt á leigu. Grunnlóðir og ræktunarlóðir hafði presturinn i Húsavikur- 
prestakalli leigt út með samningum, er stiftsvfirvöld landsins höfðu staðfest. 
Þegar Húsavikurhreppur eignaðist jörðina, voru því rjettindin til afnota af 
landi hennar að mestu bundin með þcssum samningum. En lóðagjöldin voru 
svo lág, að lóðatekjur jarðarinnar reyndusl nú næsta rýrar, í hlutfalli við kaup- 
verð jarðarinnar og kostnað við ýmsar athafnir i þarfir kauptúnsins og jarð- 
arinnar. Almenn leiga fyrir 1300 — 1600 □  álna grunnlóðir var 2—4 krónur, 
og fyrir dagsláttu ræktunarlóðar um 2 —I krónur. Og vitanlega standa tekjur 
þessar i stað, þótt verðgildi peninga breytist og kostnaður hreppsins við al- 
mennar framkvæmdir.

Hins vegar hafa þarfir hreppsins stöðugt farið vaxandi siðan hann 
varð eigandi jarðarinnar. Til þess að fullnægja þessum kröfum, hefir þvi orðið 
að hækka útsvör á hreppsbúa. Fólksfjöldi í hreppnum hefir að mestu staðið 
i stað siðan jörðin var keypt, um 600 manns. En 1913 voru aukaútsvör i 
Húsavikurhreppi kr. 4623,00, en 1920 voru þau kr. 13830,00, og hafa þannig 
þrefaldast á 7 árum. En árið 1920 voru lóðatekjurnar sem hjer segir:

1. G runnlóðagjöld ........................ kr. 535,75
2. Ræktunarlóðagjöld........................ — 1152,00 =  kr. 1687,75.
Aukaútsvör eru jafnan óvinsæl gjöld og álitin handahófsverk að meira

eða minna leyti. Og þvi hærri sem þessi gjaldabyrði er, þvi tilfinnanlegra
verður það gjaldendum, ef út af ber rjettu mati um efni og ástæður gjald-
þegna. Þess vegna fjölgar þeim röddum, sem krefjast þess, að fundnir sjeu 
aðrir og ábyggilegri tekjustofnar. Meðal annars er bent á lóðirnar sem tekju- 
stofn, og að skatt skuli á þær leggja sem hundraðsgjald af virðingarverði þeiira.
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Ög því brýnni þðrf verður á slíku i bæjum og kauptúnum, þar sem verslun 
samvinnufjelaga er að mestu leyst nndan gjaldskyldu til bæjar- og sveitarsjóðs 
á sama grundvelli sem annara gjaldþegna. En slík fjelög hafa víða dýrar og 
miklar lóðir til afnota við starfsrekstur sinn, enda virðist gert ráð fyrir þvi, 
að slíkur skattur verði á lagður, sbr. lög um samvinnufjelög, frá 1921, 38. gr.
1 . tölul.

Af framantöldum ástæðum — og með skírskotun til þess, að almennur 
lóðaskattur er þegar ákveðinn með lögum i Seyðisfjarðarkaupstað og á Akur- 
eyri, leyfir hreppsnefnd Húsavíkurhrepps sjer að leggja fyTir hið háa Alþingi 
1922 frumvarp til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum í Húsavikurhreppi.

Húsavík, 15. febr. 1922. 

í umhoði hreppsnefndarinnar i Húsavikurhreppi.

Júl. Havsteen. Ben. Björnsson. Benedikt Jónsson.

(B. XII, 2).

Id , 76. Nefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum um dýraverndun, 3. nóv. 1915.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er á einu máli um það að ráða háttv. deild til að samþ. frv. 
óbreytt. En hvað snertir frekari skýringu á þessu máli, má að mestu vísa til 
brjefsins, er fylgir frv. frá formanni dýraverndunarfjelags íslands. Aðeins vill 
nefndin vekja athygli á, að hún telur hagkvæmt, að lögð sje meiri áhersla á, 
að sauðfje verði afiifað með rothöggi, og þá notuð helgrima heldur en skot, 
sem altaf fylgir nokkur hætta, nema varasemi sje þvi meiri, enda nokkur 
dæmi þess, að slys hafa af hlotist.

Hvað snertir slátrun stórgripa, hyggur nefndin, að skotið sje að sjálf- 
sögðu hagfeldasta aðferðin. Annars er það verulegasta brejdingin, sem frum- 
varp þetta fer fram á, að ákvæði reglugerðarinnar nái ekki einasta til slátr- 
unar sauðfjár á sláturhúsum, heldur einnig til allrar búpeningsslátrunar, hvar 
sem er á landinu, og þrátt fyrir það, þótt nefndin verði að telja nokkur 
vandkvæði á fullkomnu eftirliti um slátrunaraðferðir um land alt, þá væntir 
hún þess, að almenningur viðurkenni þá mannúðarlegu framför, sem í breyt- 
ingunni felst, og verði þar af leiðandi ljúft að hlýða þeim ákvæðum, sem 
reglugerðin mælti fyrir um.

Þar sem frumv. tekur sjerstaklega fram, að reglur sjeu settar um 
fuglaveiðar, þá sjest af greinargerð með frv., að þar er einkum átt við 
fuglaveiðar við Drangey.

Nefndin viðurkennir, að veiðiaðferðin »flekaveiði með bandingja« 
sje eigi svo mannúðleg, sem æskilegt væri, og þvi nauðsyn á að setja um



/
hana ströng ákvaeðí, sem fyrirbygðu alla ónauðsynlega harðýðgi eða kæruíeysí 
útvegsmanna, en hins vegar eru nefndarmenn ekki svo kunnugir þessum veiði- 
skap, að þeir geti fyllilega um það dæmt, hvort gerlegt sje að setja ákvæði, 
sem banni veiðiaðferöina.

Alþingi, 7. mars 1922.

Stefán Stefánsson, Gunnar Sigurðsson.
form. og framsögum.

Einar Porgilsson. Jón Þorláksson.

232 Þingskjal 76—78

(C. VII, 5).

Ed. 77, Þinffaályktnn

um landhelgisgæslu.

(Afgreidd frá Ed. 7. mars).

Alþingi ályktar að skora á stjórnina að fá þvi framgengt við Dani, að 
þeir hafi fyrst um sinn tvö skip hjer til landhelgisgæslu að staðaldri eða sem 
lengst, og sje það skip, er þeir senda hingað til viðbótar, hraðskreiðara en 
hitt, sem fyrir er.

(B. VII. 2).

Md. 78. liefndarállt

um frv. til laga um fjárhagsár rikissjóðs.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin heflr ihugað og rætt frv. þetta á nokkrum fundum og orðið
ásátt um að ráða háttvirtri deild til að samþykkja það.

Nefndin telur, að af frv. leiði það, að þing yrði að koma saman að jafn- 
aði um miðjan janúar eða litlu síðar, og telur nefndin engin vandkvæði á því, 
svo framarlega sem menn vilja haida vetrarþingum. Ekki dylst nefndinni það, að 
breyting sú, sem frv. fer fram á, kunni að valda óþægindum á einstöku sviðum;
má nefna sem dæmi, að fyrir getur komið, að ráðstafanir þurfl að gera til efnis-
kaupa fyrir verklegar framkvæmdir sumarsins áður en fjárlög eru fullsamin, en 
vjer hyggjum, að landssljórnin muni geta gert slíkar ráðstafanir, þegar með þarf, 
eftir samráði við fjárveitinganefndir þingdeildanna. Þá getur og verið, að færsla
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þingtímans um einn mánuð kunni að valda einhverjum óþægindum, t. d. fyrir 
þá alþingismenn, sem þurfa að gera reikningsskil eða skýrslur um áramót vegna 
stóðu eða embættis, en þó hyggur nefndin, að það mundi naumast koma fyrir, 
að þingmenn þyrftu að leggja af stað til þings fyr en eftir áramót, og mundu 
þeir þvi geta lokið við slík áramótastðrf, ef þeir gættu þess að hafa alt fyllilega 
undirbúið á áramótum. Um reikningsskil til rikissjóðs yrði að sjálfsögðu ekki að 
ræða á áramótum, heldur mundu þau færast til loka fjárhagsársins.

Nefndinni virðast þessir annmarkar á tilhöguninni ekki stórvægilegir í 
samanburði við þá tryggingu, sem tilhögunin veitir fyrir þvi, að unt verði að 
komast hjá ijáraukalögum, og þar með að halda Qárhag rikissjóðs i viðunan- 
legu horfi.

Alþingi, 8. mars 1922.

St. Stefánsson, Jón Þorláksson,
form. fundaskr. og framsm.

Einar Þorgilsson. Gunnar Sigurðsson.

(C. VIII, 1).

•þ. 19. Tlllaga

til þingsályktunar um breyting á reglugerð um hina íslensku fálkaorðu.

Frá Gunnari Sigurðssyni.

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að fá þvi framgengt við kon- 
ung, að hann breyti á þá leið reglugerð 3. júlí 1921, um hina íslensku fálka- 
orðu, að henni verði eigi aðrir sæmdir en útlendingar.

(C. IX,11).

gþ. 80. Tlllaga

til þingsályktunar um breytingu á stjórnarskránni.

Frá sparnaðarnefndinni.

Alþingi ályktar að skora á stjórnina að leggja fyrir næsta Alþingi 
frumvarp til stjórnarskipunarlaga, um þá breytingu á stjórnarskránni, að reglu- 
legt Alþingi sje háð að eins annaðhvert ár og að ráðherrum sje fækkað.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 30
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Ás t æ ð u r.
Árið 1919 var alþingiskostnaðurinn (dagpeningar og ferðakoslnaður þing- 

manna, laun starfsmanna og prentunarkostnaður þingtíðindanna) kr. 229762, 
1920 kr. 87971 og 1921 kr. 291872, eða samtals kr. 609595. Þingið 1920 var auka- 
þing og miklu styttra en reglulegu þingin. Kostnaður þessara þriggja þinga þvi 
miklu minni heldur en ef þau hefðu öll verið regluleg. Meðaltal kostnaðarins er 
kr. 203198. Með lækkandi dýrtíðaruppbót á þingfararkaupinu má að vísu gera 
ráð fyrir, að kostnaðurinn minki smásaman, en þó mun hann enn ekki allfá ár 
verða svipaður meðaltali þessara þriggja síðustu þinga, er litið er til þess, að eitt 
þeirra var aukaþing og það stutt. Hjer er því um mikinn sparnað að ræða í 
framtíðinni.

Sparnaður þessi verður að visu minni, ef eins oft kemur til aukaþing- 
halda og nú upp á síðkastið. En aukaþingin hafa öll verið háð sökum breytinga 
á stjórnarskránni og sambandsins við Danmörku. Má gera ráð fyrir, að þeim 
orsökum fækki, þegar nokkur festa kemst á stjórnarfarið. Þau atvik geta að vísu 
að höndum borið, að kveðja þurfi til aukaþings milli hinna reglulegu Alþinga 
annaðhvert ár, en þau geta líka komið fyrir, þótt reglulegt Alþingi sje árlega háð.

Að öllum líkindum verða aukaþingin úr þessu fremur undantekning 
en regla.

Um áhrif þessarar breytingar á stjórnarfarið að öðru leyti verður nánar 
talað i flutningi málsins i þinginu.

(B. XII, 3).

l'd . S l. Brey tiiigartlllaga

við frv. til laga um breytingu á lögum um dýraverndun, 3. nóv. 1915. (Þskj. 46). 

Frá Jóni Sigurðssyni og Magnúsi Guðmundssyni.

Orðin »og um fuglaveiðar« falli burtu.

(B. III. 4).

Míd. 8». Lög

um sjerstakar dómþinghár í Viðvíkur- og Hólahreppum í Skagafjarðarsýslu, 
Blönduós- og Torfalækjarhreppum í Ilúnavatnssýslu og I.jósavatns- og Bárð- 
dælahreppum í Þingeyjarsýslu.

(Afgreidd frá Nd. 9. mars).

Viðvíkur- og Hólahreppur i Skagafjarðarsýslu, Blönduós- og Torfalækj- 
arhreppur i Húnavátnssýslu og Ljósavatns- og Bárðdælahreppur í Þingeyjar- 
sýslu skulu vera sjerstakar dómþinghár, og skulu þingstaðirnir vera að Viðvík, 
Hólum, Blönduósi, Torfalæk, Ystafelli og Sigurðarstöðum.
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K<1. 83. Frmnvarp

til laga urn fiskimat.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1 . gr.
Allur verkaður saltfiskur, sem út er lluttur hjeðan af landi, skal met- 

inn og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum undir umsjón j'firmatsmanna.
Sama skal gilda um allan óvcrkaðan fullsaitaðan fisk, sem á að fara 

til Spánar, Portúgals, Ítalíu eða annara Miðjarðarhafslanda.
Ef fiskur er fluttur til þessara landa um önnur lönd, skal hann vera 

bundinn í bagga og í hæfilegum umbúðum öðrum.
Áður en verkaður eða óverkaður saltfiskur gengur kaupum og sölum 

innanlands, skal meta hann og flokka eftir gæðum, ef hann er ætlaður til út- 
flutnings. Matsmenn skera úr, hvenær óverkaður saltfiskur er matshæfur.

Yfirmatsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og 
meðferð fiskjarins í útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, 
sem þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að máli.

Ilverri matsskyldri fisksendingu til útlanda skal fylgja vottorð yfirmats- 
manns, ritað aftan á farmskirteinið.

Nánari reglur um matið og meðfeið vörunnar, bæði við útflutning og 
i úttlutningsskipunum, skulu settar i erindisbrjefum yfirmatsmanna, sem stjórn- 
arráðið gefur út.

2 . gr.
Háðherra skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa aflað sjer þekk- 

ingar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með þvi að hafa 
starfað sem fiskimatsmenn eða á annan hátt.

Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að þeir vilji hlýða ákvæðum þeim, 
sem sett eru viðvíkjandi starfi þeirra, og með alúð og kostgæfni rækja skyldur 
þær, sem á þeim hvíla í stöðu þeirra.

3. gr.
Yfirfiskimatsmenn eru launaðir úr ríkissjóði samkv. lögum nr. 71, ‘28. 

nóv. 1919, um laun embættismanna, og skulu vera þessir:
1. Yfirmatsmaðurinn i Iieykjavik. Fmdæmi hans skal ná vfir svæðið aust- 

an frá Þjórsá vestur að Öndverðunesi. Hann er jafnframt ráðunautur stjórn- 
arráðsins í þeim málum, sem viðkoma fiskimati og fiskverkun.

2. YTirfiskimatsmaðurinn á ísafirði. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 
frá Öndverðunesi norður til Reykjartjarðar i Strandasýslu.

3. YTfirfiskimatsmaðurinn á Akureyri. Umdæmi hans skal ná yfir svæðjð 
frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi,

(B. XXV, 1).
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4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Umdæmi bans skai ná norðan 
frá Langanesi suður að Hornafirði, að þeim firði meðtöldum.

5. Yfirfiskimatsmaðurinn i Vestmannaeyjum. Umdæmi hans er Vest- 
mannaeyjar og Vík í Mýrdal.

Tölu yfirmatsmanna má auka með fjárveitingu í fjárlögunum, og 
verður þá gerð nauðsynleg breyting á umdæmum þeirra með konungsúrskurði.

4. gr.
Fiskimatsmenn skipar lögreglustjóri á hverjum fiskútflutningsstað, svo 

marga sem yfirfiskimatsmaðurinn telur þurfa og eftir tillögum hans. Þeir 
skulu, áður en þeir taka til starfa, rita undir eiðstaf, sem stjórnarráðið 
fyrirskipar.

5. gr.
Þegar yfirfiskimatsmaður tekst ferð á hendur út fyrir lögsagnarum- 

dæmi það, sem hann er búsettur i, til þess að annast fiskimatsstörf i þarfir 
einhvers útflytjanda, skal útflytjandi greiða honum ferðakostnað og fæðispen- 
inga fyrir þann tíma, sem hann nauðsynlega þarf að vera að heiman i þeim 
erindum, hvorttveggja eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutað- 
eigendur geta ekki komið sjer saman.

Kaup fiskimatsmanna fyrir starf þeirra við fiskimat greiði eigendur 
saltfiskjarius þeim, eftir því sem nánara verður ákveðið i erindisbrjefum fiski- 
matsmanna.

6. gr.
Yfirfiskimatsmenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á móti nokkurri 

þóknun, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá skipstjór- 
um á útflutningsskipum eða öðrum, sem við skipin eru riðnir, annari en 
borgun þeirri, sem ákveðin er í lögum þessum eða erindisbrjeíi þeirra.

Þeir mega ekki heldur vera í þjónustu kaupmanna eða annara, sem
láta meta fisk til útflutnings.

7. gr.
Yfirfiskimatsmennirnir skulu skyldir að ferðast um i umdæmi sinu og 

utan þess, til þess að leiðbeina i fiskimeðferð og fiskimati, lita eftir hvoru- 
tveggja og kynnast þvi sem best. Á þessum ferðum fá þeir ferðakostnað greidd- 
an úr rtkissjóði, eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar.

Þeir fá einnig greiddan úr rikissjóði nauðsynlegan símakostnað vegna 
fiskimatsstarfa.

8. gr.
Sá, sem flytur eða lætur flytja út matsskyldan saltfisk, án þess að láta

meta hann eða fá matsvottorð um hann, sæti 500 til 10000 króna sektum í
rikissjóð.

Um mál út af brotum þessum fer sem um almenn lögreglumál.
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9. gr. 
Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fiskimatsmanna gegn 

ákvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

11. gr. 
Með lögum þessum eru ur gildi numin lög nr. 21, 9. júlí 1909, og lög 

nr. 58, 27. juni 1921, um fiskimat,

G r e i n a r g e r ð .

Það er alment álit, að með fiskimatslögum frá 9. júlí 1909 hah verið slig- 
ið stórt spor, sjávarútvegi vorum lil hagsmuna og eflingar.

Siðan hefir íslenskur saltfiskur náð svo miklu áliti, að hann er nú talinn 
beslur fiskur á markaði Suðurlanda og víðar.

En vjer eigum hættulega keppinauta i þessari grein, sem standa að flestu 
leyti betur að vigi en vjer. Veiðiskapur þeirra er kostnaðarminni, skipakostir og 
samgöngur meiri og hentugri og sambönd betri til úlvegunar nýrra markaða. 
Gott álit á fiski vorum er þvi öflugasta og ef til vill eina meðalið, sem gerir oss 
kleift að keppa við aðra i þessari grein. Þetta er keppinautum vorum líka ljóst; 
því hafa þeir reynt að kynna sjer verkunar- og matsaðferðir hjer á landi, i því 
skyni að geta notað þær hjá sjer.

Lögin frá 1909 ná að eins til fullverkaðs fiskjar, sem átti að flytja til 
Spánar og Ítalíu. Síðan hefir ýmislegt breyst um sölu fiskjar og kröfur þær, sem 
gerðar eru til hans. Labradorfiskurinn var þá að eins á tilraunastigi sem útflutn- 
ingsvara til Suðurlanda og óverkaður saltfiskur var alls ekki útflutningsvara 
þangað. Útlendir kaupendur vilja nú naumast kaupa saltfisk á neinu verkunar- 
sligi, nema hann sje metinn og flokkaður.

Því samþykti Alþingi í fyrra breytingu á 1. gr. laganna, sem miðaði að 
þvi að láta fiskimatið ná yfir miklu stærra svið. En við endurskoðun á erindis- 
brjefi yfirfiskimatsmanna kom það i Ijós, að naumast yrði hjá þvi komist að 
breyta fleiri greinum i sambandi við þessa, og hún ekki fullnægjandi. Sjálfsagt 
þykir að hafa Portúgal meðal þeirra landa, sem matsskylda allskonar saltfiskjar 
nær til, meðal annars af þvi, að ella mundi opin leið þaðan til Spánar og nálægra 
landa fyrir ómetinn fisk bjeðan, en það þykir nú heppilegt, að allur fiskur sje 
metinn, sem á að fara bjeðan til Suðurlanda.

Kaupendur fiskjar i nálægum löndum hafa að öllum jafnaði óskað mats- 
vottorðs með fisksendingum hjeðan að undanförnu. Þykir þvi rjett að gera allan 
verkaðan fisk hjeðan matsskyldan, hvert sem hann á að fara.

Aftur á móti þykir varhugavert að láta matsskyldu ná til óverkaðs 
fiskjar til þessara landa; þá væri t. d. islenskum botnvörpungum meinað að selja



□ýsaltaðan afla sinn í Englandi eða annarsstaðar. Þó er ætlast til, að matsvottorð 
fáist með óverkuðum saltfiski, sje þess óskað.

Ákvæðið um mat á saltfiski, áður en hann gengur kaupum og sölum inn- 
anlands, á að miða að því að bæta fiskverkunina. Allmikið af saltfiski hefir ver- 
ið selt og keypt innanlands, án þess að það hafi verið metið áður; en þetta dreg- 
ur óhjákvæmilega úr vöruvöndun framleiðenda, þar sem gæðamunur fiskjarins 
kemur ekki fram í verðinu. Og afieiðing af þessu hlýtur að verða sú, að kaup- 
andi greiðir lægra verð fyrir fiskinn, til þess að tryggja sig fyrir tjóni af verö- 
minni tegundum, sem koma fram síðar, þegar farið er að meta til úlfiutnings.

í lögum þessum er gert ráð fyrir, að yfirfiskimatsmenn ferðist meira um 
í umdæmum sinum en áður. Pað er ætlast til, að fiskeigendur greiði íerða- 
kostnað þeirra við ferðir, sem gerðar eru i þarfir fiskeigenda. En ríkissjóður 
greiði ferðakostnað þeirra i eftirlitsferðum með fiskimati eða með fiskverkun, 
svo og nauðsynlegan símakostnað.

Starf yfirfiskimatsmanna er mjög þýðingar- og ábyrgðarmikið, og hlýtur 
að aukast að miklum mun við hin nýju ákvæði þessara laga. Þeir eru launaðir 
úr rikissjóði samkvæmt launalögunum. En verði frumvarp þetta að lögum, mun 
ekki verða hjá þvi komist að bæta launakjör þeirra.
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(B. XXVI, 1).

l!d. 84. Frumvarp

til laga um sönnun fyrir dauða sætýndra manna.

Flutningsmenn: Bjefur Ottesen og Jón A. Jónsson.

1 . gr.
Nú ber svo við, að skip eða bátur kemur eigi úr ferð, og skal það þá 

teljast sannað, er G mánuðir eru liðnir frá þeim tima, er ætla má, að til 
ferðarinnar þyrfti, að þeir, sem i skipinu eða bátnum voru, sjeu dauðir, ef 
þeir hafa eigi áður þessi tími er liðinn vitjað heimila sinna eða á annan hátt
sýnt, að þeir sjeu á lífi, eða ef ekkert hefir til þeirra spurst.

2 . gr.
Pað skal ákveðið með úrskurði bjeraðsdómara á þeim stað, sem skip 

eða bátur lagði í ferð, hversu langan tíma skuli ætla til ferðarinnar. Sá, sem 
sliks úrskurðar beiðist, skal gera það skriflega og er skyldur til að láta dóm- 
ara i tje þær skýrslur, sem með þarf til þess að ákveða ferðartímann. Ur-
skurði þessum má áfrýja sem öðrum dómsúrskurðum.

3. gr.
Það skal jafnan upplýst með þingsvitni, hvort sá, er á skipi eða báti 

var, hafi á nokkurn hátt sýnt, að hann hafi komist lífs af eða hvort til hans
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hafi spurst. Þingsvitni um þessi atriði skal tekið af nánustu aðstandendum og 
heimilisfólki, ef þurfa þykir.

4. gr.
Nú sýnir úrskurður eftir 2 . gr., að (i mánuðir sjeu liðnir frá ferðarlok- 

um, og þingsvitni eftir 3. gr., að ekkert hafi til hlutaðeiganda spurst, og telst 
þá andlát hans hafa að borið i ferðarlok.

5. gr.
Nú hverfur maður af skipi og er eigi vitað, hversu það bar að nje 

bvað olli, og telst hann þá hafa látist þann dag, er hans varð síðast vart á 
skipi, ef ekki hefir til hans spurst í 6 mánuði frá hvarfi hans og skip var í 
hafi er það bar að, en ella í 5 ár. Um sönnun fyrir, hvort til hans hafi spurst, 
fer eftir 3. gr.

6. gr.
Akvæði þessara laga koma þá að eins til framkvæmda, er lát sætýnds 

manns er ekki sannað á annan hátt.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(I r e i n a r g e r ð.

Það ber mjög oft við, að skip og bátar hjer á landi týnast, án þess að 
nokkurri sönnun verði við komið um það, þótt allir viti, að engi möguleiki 
sje fyrir öðru en að skipverjar sjeu löngu dauðir. Þetta getur valdið hinum 
mestu óþægindum fyrir aðstandendur og töluverðu tjóni, t. d. þegar um vá- 
trj'ggingarfjárhæðir er að ræða, sem ekki fást greiddar nema gegn sönnun um 
dauða hins trygða, auk þess sem það er óheppilegt vegna ráðstöfunar eftir- 
látinna eigna. Það virðist því eigi vanþörf á að bæta úr þessu, og í þeim til- 
gangi er þetta frumvarp borið fram. Nánari grein mun verða gerð fyrir þvi 
í framsögu.

(B. XXVII, 1).

Id . 8 5 .  f'rumvar|)

til laga um ákvörðun verslunarlóðarinnar í Bolungarvik í Hólshreppi. 

Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.

1 . gr.
Takmörk verslunarlóðarinnar i Bolungarvik eru: Að sunnanverðu bein 

lína frá Hvalhaus á Sandinum að Hólsá, við landamerki Hóls og Grundarhóls,
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og þaðaa árfarvegurinn að landamerkjum Traðar og Vtribúða. Að vesfan- 
verðu merkjalínan milli Traðar og Ytribúða, frá ánni að Traöarbæ hinum 
forna. Að norðanverðu bein lína frá Traðarbæ i stekkjartóftina i svo nefnd- 
nm »Bólum« og bein sjónhending þaðan til sjávar i stefnu á Bjarnarnúp.

2 . gr.
Hjer með eru úr gildi feld lög nr. 17, 27. júní 1921.

G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp til laganna nr. 17, 27. júni f. á., var samið samkvæmt sim- 

skeyti frá hreppsnefndinni i Hólshreppi, en sökum ónákvæms orðalags á þvi urðu 
lögin ónákvæmlega orðuð. Úr þessu á þetta frumvarp að bæta.

(B. XXVIII. 1).

E d . S 6 . F r u m v a r p

til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.

Frá landbúnaðarnefnd.

1 . gr.
36. gr. og fyrri málsgrein 37. gr. sveitarstjórnarlaganna orðist svo:
Hreppsnefnd skal á ári hverju i októbermánuði gera áætlun um allar 

tekjur og útgjöld hreppsins yíirstandandi fardagaár, og að því leyti sem aðrar 
tekjur hreppsins hrökkva eigi íyrir útgjöldum, jafna niður eftir efnum og 
ástæðum sem aukaútsvari þvi, sem vantar, á alla þá, sem eiga lögheimili eða 
hafa fast aðsetur í hreppnum eigi skemur en 3 mánuði. Þeir skulu greiða þar 
fult gjald eftir öllum efnahag sinum, nema þeir á gjaldárinu hafi lika haft 
fast aðsetur annarsstaðar og goldið þar útsvar; þá skal frá ársútsvarinu draga 
tiltölulega við þann tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki meira en 
þeir guldu þar.

Ef rekin er i hreppnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, svo 
sem verslun, kaupskapur, þilbátaútgerð eða bátfiski, þá má leggja á þá atvinnu 
aukaútsvar, þótt ekki sje rekin nema 4 vikur og atvinnurekandinn eigi heimili 
annarsstaðar.

Ef bú, verslun eða annað arðsamt fyrirtæki er rekið alt gjaldárið í 
einum hreppi, sem eigandi ekki á lögheimili i, hefir hreppsnefndin i hreppn- 
um, þar sem fyrirtækið er rekið, rjett til að leggja fult útsvar á arðinn af því 
og eignina, sem notuð er til að reka fyrirtækið með, eins og eigandinn ætti 
lögheimili i hreppnum, en hreppsnefndin, þar sem eigandi fyrirtækisins á 
lögheimili, hefir þá engan álögurjett á þær eignir eða arðinn af þeim.
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Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, sildveiði með nót, á atvinnu út- 
lendra skipa við verkun á síld á höfnum inni eða í landhelgi, laxveiðiafnot, 
hvort sem laxveiðin er rekin sem atvinna eða aðeins til skemtunar, og á hvern 
hátt sem veiðin er stunduð, ábúð á jörð eða jarðarhluta, leiguliðaafnot af jörð, 
svo sem slægjuafnot, þólt engin ábúð fylgí, og lóðarafnot, sem einhvern arð 
geta, þótt sú atvinna sje rekin enn styttri tíma. Útsvör þessi skulu vera hæfi- 
leg eftir timalengd og i samanburði við innsveitarmenn, og skal formaður hafa 
greitt útsvar fyrir skip sitt áður en hann fer á brott.

2. gr.
Sýslunefnd getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur allra 

nefndarmanna (að oddvita meðtöldum) sje viðstaddur. Á nefndarfundum ræð- 
ur afl atkvæða.

3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 50, 28. nóv. 1919, og 

öll önnur ákvæði, sem koma í bága við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .

Akvæði gildandi sveitarstjórnarlaga um það, hvernig leggja beri útsvar á 
ábúð á jörð eða jarðarbluta, ef eigandi eða ábúandi er búsettur í öðrum hreppi, 
eru mjög óljós og þau valdið tiðum útsvarskærum og ágreiningi milli hlutaðeig- 
andi hreppsnefnda.

Hið sama hefir orðið uppi á teningnum, þá er um laxveiðiafnot hefir ver- 
ið að ræða. Hafa deilur miklar risið út af því, hvort veiðin hafi verið rekin sem 
atvinna eða til skemtunar einungis, og þá aðallega verið miðað við veiðiaðferð- 
ina, hvort veitt hefir verið með neti eða á stöng, en ekki tekið tillit til þess, hve 
arðsöm veiðin hefir verið. Hafa ýms sveitarfjelög fyrir þessar sakir orðið fyrir 
ósanngjörnum tekjumissi.

Breytingar þær, er felast í frumvarpi þessu, miða í þá átt, að gera lögin 
skýrari og koma i veg fyrir misskilning þann, er komið hefir fram i framkvæmd 
laganna.

(B. XXIX. 1.)

Wd. 17. Frumvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um atvinnu við siglingar. 

Flutningsmenn: Jón A. Jónsson, ólafur Proppé og Pjetur Ottesen.

1 . gr.
Fyrirsögn II. kafla hljóði svo:
Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku á skipum alt að 60 rúmlestir. 
Alpt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 31
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2 . gr.
í stað orðanna í 3. gr. »30 lestir« komi:
60 rúmlestir.
Orðið »rúmlest« komi alstaðar í lögum þessum fyrir orðið »lest« (tonn).

3. gr.
4. gr. hljóði þannig:
Sá einn getur fengið skipsljóraskírteini fyrir smáskip, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri islensk siglingapróf,
b. hefir verið stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 20 rúmlestir,
c. er fullveðja,
d. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svivirðilegt er að 

almenningsáliti,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri-

menn.

4. gr.
5. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Rjett til að vera stýrimaður á íslensku skipi alt að 60 rúmlesta í innan- 

landssiglingum hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskirteini á smáskipi.

3. gr.
6 . gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Sá einn getur fengið stýrimannsskírteini á smáskipi, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk siglingapróf,
b. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að 

almenningsáliti,
c. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri-

menn.

6 . gr.
7. gr., sem er ný grein, hljóðar svo:
Sá einn getur staðist smáskipapróf, er:

a. kann að marká stað skips á sjávaruppdrátt og hefir nægilega þekkingu á
sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð,

b. kann að nota kompás og ber skyn á segulskekkju og misvísan,
c. kann að nota skriðmæli og vegmæli,
d. þekkir björgunartækin, hin alþjóðlegu neyðarmerki og alþjóðareglur til 

að forðast ásigling,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn,
f. ritar islensku stórlýtalaust,
g. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði á skipum ekki 

minni en 12  rúmlestir, og af þeim tima minst 12 mánuði háseti á skipi
eigi minna en 20 rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni en
6 rúmlestir í 24 mánuði og háseti minst 12 mán. á skipi eigi minna en
20  rúmlestir.
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7. gr.
8. gr., sem er ný grein, hljóði svo:
Próf það, sem um getur í 7. gr., fer að eins fram í Reykjavík. Próf- 

dómendur skulu vera þeir sömu og við stýrimannaskólaprófin, og skal for- 
stöðumaður skólans vera formaður prófnefndarinnar. Próf þetta skal halda 
tvisvar á ári, i apríl—mai-mánuðunum að vori og nóvember—janúar-mánuð- 
u m að vetri.

Stjórnarráð íslands semur reglur um prófið og fyrirmynd fyrir próf- 
vottorðum.

Hver sá, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það að afloknu prófi.
Kostnaður við prófið greiðist úr ríkissjóði.

8. gr.
Yfirskrift III. kafla hljóði þannig:
Um rjelt til skipstjórnar og stýrimensku í utan- og innan-landssigl- 

ingum á islensku fiskiskipi og rjett til skipsljórnar og stýrimensku á islensku 
verslunarskipi í innanlandssiglingum eigi yfir 300 rúmlestir.

9. gr.
5. gr. verður 9. gr.

10. gr.
a-liður í 0. gr., sem verður 10 . gr., hljóði svo:
Staðist hefir fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann 

i Reykjavik.
b-liður i sömu gr. hljóði svo:
hefir verið stýrimaður i 18 mánuði á fiskiskipi, sem er stærra en 60 

rúmlestir eða verið skipstjóri (formaður) á skipi yfir 20 rúmlestir, og af þeim 
tima minst 12  mánuði stýrimaður á gufuskipi, ef um gufuskip er að ræða.

1 1 . gr.
7. gr. verður 11. grein.

12 . gr.
b-liður 8 . gr., sem verður 12 . grein, hljóði svo:
hefir verið háseti minst 36 mánuði eftir 16 ára aldur, og af þeim tíma 

annaðhvort 18 mánuði háseti á fiskiskipi stærra en 60 rúmlestir eða 12  mán- 
uði skipstjóri á skipi stærra en 20 rúmlestir og 6 mánuði háseli á fiskiskipi 
stærra en 60 rúmlestir.

13. gr.
9., 10., 11. og 12. gr. verða 13., 14., 15. og 16. gr.

14. gr.
d-liður i 13. gr., sem verður 17. gr., hljóði þannig:
hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði; af þeim tíma 

annaðhvort 18 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi i utanlandssiglingum
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eða 12  mánuði fullgildur háseti á fiskiveiðaskipi i utan- og innan-landssigl- 
ingum og 12 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi í utanlandssiglingum.

Fullgildur háseti telst sá, er fær vottorð skipstjóra um að hann kunni 
til allra algengra verka á skipi.

15. gr.
14. og 15. gr. verða 18. og 19. gr.
16. gr. fellur burtu.
17. og 18. gr. verða 20. og 21. gr.

16. gr.
19. gr. verður 22. gr.
Úr henni falla önnur, þriðja og tjórða m álsg r.
Fimta málsgr., sem verður önnur málsgr., hljóði svo:
Lög þessi ná eigi til þeirra, sem fengið hafa skipstjóra- eða stýrimanns- 

skírteini i utanlandssiglingum; heldur eigi til þeirra, sem fengið hafa skip- 
stjóra- eða stýrimanns-skírteini á fiskiskipi áður en lög þessi öðlast gildi.

17. gr.
28. gr. verður ný grein, svo hljóðandi:
Þeir, sem próf hafa tekið samkvæmt 2. gr. laga nr. 50, 10. nóv. 1905, 

eða samkv. 4. gr. laga nr. 42, 3. nóv. 1915, eiga kost á að fá skipstjóraskír- 
teini fyrir smáskip eftir lögum þessum, ef þeir fullnægja liðunum c.—e. i 1. 
gr. og leggja fram vottorð um, að þeir hafi verið skipstjórar minst 1 ár á 
12—30 rúmlesta skipi og farist skipstjórn vel úr hendi að öllu leyti, og skulu 
vottorðsgefendur mælast til þess, að hið umbeðna skirteini verði veitt. Skal 
vottorð þetta gefið af útgerðarmanni (eiganda) skips þess eða skipa þeirra, 
sem skipstjórinn hefir stjórnað, og skal vottorðið samþykt af stjórn þess vá- 
trvggingarfjelags, sem umrædd skip voru vátrygð hjá.

Nú fær skipstjórinn eigi ótvíræð meðmæli þessara aðilja, og skal þá 
skirteinið eigi veitt. Heldur skipstjórinn þá sömu rjettindum og liann áður 
haíði, en rjett hefir hann þó til að fá stýrimannsskírteini samkvæmt 6. gr. i 
lögum þessum, enda fullnægi liann h- og c-liðum í þeirri grein.

18. gr.
20. og 21. gr. verða 21. og 25. gr.

19. gr.
22. gr., sem verður 26. gr., hljóði svo:
Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn í megin- 

mál laga nr. 42, 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo brevtt.

20. gr.
23. gr., sem verður 27. gr., hljóði svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1923.
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G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er fram borið eftir eindregnum óskum smáskipaskip- 
stjóra og útgerðarmanna, að þvi er snertir II. kafla i lögum nr. 42, 3. nóv. 
1915, en breytingar við hina aðra kafla laganna eftir ósk forstöðumanns stýri- 
mannaskólans, í samráði við skipstjórafjelagið »Aldan« og með samþykki þess 
fjelags i öllum aðalatriðum.

Forstöðumaður stýrimannaskólans er og samþykkur i öllum aðalat- 
riðum breytingum þeim á II. kafla laganna, sem þetta frv. fer fram á.

Að öðru nægir að vísa til greinargerðar forstöðumannsins fyrir frum- 
varpi, er hann hafði samið og er í öllurn aðalatriðum samhlj. þessu frv., en 
þar segir meðal annars svo:

»Síðan íslenski mótorbátaflotinn óx svo mikið og farið var að slunda 
lóðaveiðar mikinn tima ársins á minni og stærri mótorbátum, hefir þótt baga- 
legt að geta eigi látið æfða og góða formenn með smáskipaprófi færa stærri 
mótorbáta en 30 rúmlestir, svo að taka hefir orðið menn með íiskiskipstjóra- 
prófi til að færa slíka báta, jafnvel þótt þeir menn hafi lítt verið vanir veiði- 
aðferðinni, vegna þess að þeir hafa yfirleitt haldið sig á stærri skipum, svo 
sem togurum og kútterum, til þess að ná i skipstjórarjettindi. Hefir sumuin 
úlgerðarmönnum orðið allmikið tjón að þessu, og fyrir þvi viljað fá siglinga- 
löggjöf vorri breytt í þá átt að bæta úr þessu, og með það fyrir augum er 
frumvarp þetta að nokkru leyti borið fram.

En við það að bæta úr þessu verður ekki komist hjá að gera 
fyllri kröfur.

Skal hjer gerð grein fyrir þeim, svo og öðrum breytingum á um- 
ræddum siglingaatvinnulögum, þar sem þurfa þykir greinargerðar.

Við II. kafla.
Hæfilegt þykir að miða rjettindin við 50 rúmlesta stærð, af þvi að

flestir islenskir mótorbátar eru undir 50 rúmleslir að stærð.
En þegar rjetlindin eru miðuð við þessa stærð, þá verður að lengja 

siglingatimann, sem útheimtist til að ná þessum rjettindum, og jafnframt 
verður að krefjast þess, að nokkuð af þeim siglingatima hafi verið stundað á 
meðal-mótorbátum, því þótt maðurinn sigli allan timann á t. d. 12  rúmlesta 
bát, þá er hann eigi álitinn fær um að stjórna 50 rúmlesta skipi, sem hann 
þó væri færari að stjórna, hefði hann siglt svo sem þriðja hluta siglingatím- 
ans á meðal-mótorbát. Fyrir því er og farið fram á, að eigi hafi verið siglt 
minna en 12 mánuði á minst 20 rúmlesta skipi.

Siglingatiminn er setlur minst 36 mán. eftir 16 ára aldur. Minni má 
hann ekki vera. Með þvi að miða við þann aldur, þá erum vjer mjög líkir í 
siglingatímakröfum og aðrar Norðurlandaþjóðir.

Að gerðar eru þær kröfur samkv. 8. gr. að heimta, að prófið sje haldið
í Rvík, er af þvi, að svo mikil áhersla er lögð á, að full trygging fáist fyrir
þvi, að prófsveinar kunni það, sem til prófsins er heimtað, að fáist sú trygg- 
ing ekki, er því haldið fast, að rjettindin sjeu bundin við sömu skipastærð og 
áður var, 30 brúttó-smálestir. Þessi trygging er því að eins talin fullgild, að
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sama prófnefnd dæmi um kunnáttu allra, er undir próf þetta ganga, því 
gera má ráð fyrir, að hún verði skipuð þeim mönnum, sem sjeu prófstörf- 
unum vaxnir,

Við III. kaíla.
Hjer er lika talið sjálfsagt að lengja siglingatímann upp í 36 mán. 

eftir 16 ára aldur og taka það fram, að maðurinn hafi verið vissan tíma full- 
gildur háseti á fiskiskipi, svo hann megi vera yfirmaður á fiskiskipi.

Það hefir þótt mikill galli á siglingaatvinnulögum vorum, að taka ekki 
til greina við kröfur til stýrimannsskírteinis á fiskiskipi, þó að maðurinn hafi 
verið skipstjóri á skipi upp að 30 rúmlestir að stærð, enda þótt hann hafi 
tekið fiskiskipstjórapróf. Hann hefir samkv. 8 . gr. átt að vera fullgildur háseti 
á skipi yfir 30 rúmlestir í 18 mán. Hefir þetta ákvæði haft þau áhrif, að menn 
með fiskiskipsljóraprófi hafa eigi viljað leita sjer atvinnu sem skipstjórar á 
skipum undir 30 rúmlesta, vegna þess, að þeir hafa engin slýrimannsrjeltindi 
inn unnið sjer með þvi á skipi yfir 30 rúmlestir. í 12. gr. er tekið tillit til 
þessa með þvi að láta 12 mánaða skipstjórn á skipi stærra en 20 rúmlestir 
koma i stað 12 mán. hásetatíma á fiskiskipi stærra en 50 rúmlestir.

Af þvi að siglingatimi sá, sem krafist er til stýrimensku, er nú gerður 
helmingi lengri en áður var, þá þykir hæfilegt að krefjast 18 mán. stýrimensku 
á fiskiskipi, til þess að geta orðið fiskiskipstjóri. En jafnframt þykir rjett að 
setja hæfilegan lágmarkstima um stýrimensku á fiskigufuskipi, til þess að 
mega vera skipstjóri á þeim.

Við IV. kafla.
Hjer er siglingatiminn og gerður helmingi lengri en hann áður var og 

siglingatiminn á miliilandaskipunum gerður V3 lengri en áður var.

Við V. kalla.
16. gr. i nefndum lögum er feld burtu. Er það af því, að nú er orðið 

svo mikið af siglingafróðum mönnum i öllum flokkum, að óþarft er að gefa 
neina heimild til undanþágu.

Með 23. gr. eru settar skorður við því, að hver og einn, sem tekið 
hefir smáskipapróf áður en frv. þetta gelur öðlast gildi, geti fengið skipstjóra- 
rjettindi á skipum milli 30 og 60 rúmlestir, heldur aðeins þeir einir, sem í 
alla staði hafa reynst nýtir og góðir skipstjórar«.

Eins og greinargerð skólastjórans ber með sjer, hefir hann miðað rjett- 
indi smáskipaprófsmanna við 50 rúmlesta stærð, en i samtali við hann hefir 
hann ekki Iagst á móti 60 rúmlesta hámarki, en leggur aðaláherslu á, að öll 
skipstjórapróf fari fram við stýrimannaskólann í Reykjavik.

Að öðru leyti verður gerð ítarlegri grein sjerstaklega fyrir breytingum, 
sem frv. fer fram á II. kafla laganna, við framsögu málsins.
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Hd. 88. Breylingartillögur

við frv. til laga um frestun á framkvæmd laga um fræðslu barna, 22. nóv. 1907, 
og laga um breyting á þeim lögum, 24. sept. 1918, og laga um skipun barna- 
kennara og laun þeirra, 28. nóv. 1919 (þskj. 58).

Frá Magnúsi Guðmundssyni.

1. í stað 1.—5. gr. komi 3 nýjar gr., svo hljóðandi:

1 . gr.
Síðasta málsgr. 12. gr. laga nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barnakenn- 

ara og laun þeirra, orðist svo:
Launaviðbætur eftir þjónustualdri greiðast af sömu aðiljum og launin og 

í sömu hlutföllum.
Á launaviðbætur þessar greiðist ekki dýrtíðaruppbót.

2. gr.
13. gr. sömu laga orðist svo:
Auk framantaldra launa njóta kennarar þeir, er laun taka eftir lögum 

þessum, dýrtíðaruppbólar eftir sömu reglum og embættismenn, og greiðist hnn 
af sömu aðiljum og launin og i sömu hlutföllum. Hlunnindi þau, er ræðir um í
1 1 . gr. 2. málsgr., koma ekki til greina í þessu sambandi.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1 . júli 1922.

2. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun 

barnakennara og laun þeirra.

(B. XXX, 1).

Md. 80. FrumvAVp

til laga um breyting á lögum nr. 75, 22 . nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafn- 
arfirði.

Flutningsm.: Einar Þorgilsson.

20. gr. laga nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn i kaupstaðnum Hafn- 
arfirði, orðist þannig:

Niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum nær til allra, sem hafa fast að-

(B. XVIII, 2).
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setur í kaupstaðnum eigi skemur en þrjá mánuði. Þeir skulu greiða þar fult 
gjald eftir öllum efnahag sinum, nema þeir á gjaldárinu haíl líka haft fast 
aðsetur annarsstaðar og goldið þar útsvar. Þá skal draga frá útsvarinu til- 
tölulega við þann tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki meira en þeir 
guldu þar.

Ef rekin er i kaupstaðnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, 
svo sem verslun eða einhver kaupskapur eða þilbátaútgerð, þá má leggja 
aukaútsvar á þá atvinnu, þó ekki sje rekin nema átta vikur og atvinnurek- 
andi hafi heimili annarsstaðar.

Á síldveiði, sildarkaup og sildarsölu, alls konar bræðslu og verksmiðju- 
iðnað, á atvinnu útlendra og innlendra skipa við sildarverkun á höfninni, á 
ábúð á jörð eða jarðarhluta, á leiguliða-afnot af jörð, þótt engin ábúð fylgi, 
og á lóðarafnot, ef lóðarafnotin gefa einhvern arð, má leggja útsvar, þótt sú 
atvinna sje rekin enn styttri tima. Á kaupfjelög og pöntunarfjelög má leggja 
útsvar, ef þau hafa leyst borgarabrjef og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo 
sem hæfa þykir eftir árlegri veltu og arði i söludeild fjelagsins.

Á s t æ ð u r.

í baejarstjórnarlögum Hafnarfjarðarkaupstaðar, nr. 75, 22. nóv. 1907, er 
það skilyrði fyrir útsvarsskyldu, að gjaldandinn hafi haft lögheimili í bænum 
í minst 4 mánuði af gjaldárinu, og þetta gildir einnig að því er rekstur arð- 
samra fyrirtækja snertir; en þetta er ótímabært orðið, sakir tiðari breytinga á 
heimilisfangi manna árlega og flutningi hjeraða á milli vegna breytilegrar at- 
vinnu en áður. Það er og næsta áríðandi, að samræmi sje í lagaákvæðum 
kaupstaðanna um þetta efni, svo og sveitarhjeraðanna, sbr. og lög nr. 20, 22 . 
nóv. 1918, um bæjarstjórn í Vestmannaeyjum, lög nr. 58, 28. nóv. 1919, um 
bæjarstjórn á Siglufirði, og svo lög um brevting á sveitarstjórnarlögunum, nr. 
50, sama ár og dag. Lagabreyting sú, sem bjer er farið fram á, er í samræmi 
við lög þessi og sniðin eftir þeim, að því er útsvarsskyldu snertir.

(B. IX, 2).

Md. 90. Alefndarálit

um frv. til laga um breyting á tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykja- 
vík, 20. apríl 1872 (þskj. 39).

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir leitað umsagnar borgarstjóra Reykjavíknr um þetta mál, 
sem snertir eingöngu bæjarstjórn Reykjavikur, og er skýrsla hans prentuð hjer 
með sem fylgiskjal.

Meiri hluta nefndarinnar þykir ekki þörf á þvi að afgreiða þessa einu
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breylingu á bæjarstjórnarlilskipuninni sem lög frá Alþingi að þessu sinni, þar sem 
vænta má, að hún, ásamt öðrum breytingum, komi fram þegar á næsta þingi að 
tilhlutun bæjarstjórnarinnar, og að öðru leyti vísum vjer til skýrslu borgarstjóra. 
því skal við bætt, að fastanefndir bæjarstjórnar allar, að skólanefnd undanskil- 
inni, eru kosnar annaðhvert ár, að nýafstöðnum bæjarstjórnarkosningum, og var 
síðast kosið í fastaneíndir i febr. þ. á. Næsta kosning i fastanefndir á fram að 
fara i jan. eða í febr. 1924, og þótt málið bíði næsta þings, verður það afgreitt 
nægilega snemma til þess, að blutfallskosningu má nota við næstu kosningu fasta- 
nefnda i bæjarstjórninni. Allir nefndarmenn láta þess getið, að þeir eru efni frv. 
hlyntir og munu vilja styðja að þvi, að breytingin verði lögtekin við væntanlega 
endurskoðun tilskipunarinnar á næsta þingi. Leggur meiri bl. því til, að málinu 
verði að þessu sinni visað frá með svo feldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Með þvi að bæjarstjórn Reykjavikur hefir i undirbúningi endur- 
skoðun á tilskipuninni um bæjarstjórn i Reykjavík í heild, og frv. til laga 
þar að lútandi mun verða iagt fyrir næsta þing, þykir deildinni ekki þörf á 
að afgreiða þessa breytingu út af fyrir sig að svo stöddu, og tekur þvi fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 13. mars 1922.

Stefán Stefánsson, Jón Þorláksson,
form. fundaskr. og frms. meiri hl.

Einar Þorgilsson. Björn Hallsson.

Fylglskjal.

BORGARSTJÓRINN í REYKJAVÍK

Reykjavík, 4. m ars 1922.

Allsherjarnefnd neðri deildar Alþingis hefir beiðst umsagnar minnar 
um frumvarp til Iaga um breyting á tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum 
Reykjavik, 20. april 1872, sem alþingismaður Jón Baldvinsson flytur á Alþingi 
og prentað er á þingskjali 39.

Fyrir 2 árum síðan, þegar kosning fastra nefnda í bæjarstjórn fór 
fram’ að nýafstöðnum kosningum, kröfðust jafnaðarmenn i bæjarstjórn, að 
nefndir væru skipaðar með hlutfallskosningu, en bæjarstjórn leit svo á, að

Alþt. 1922, A, (34, löggjafarþing), 32
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það væri óheimilt sanikvæmt íundarskðpum hennar og ákvæðum tilskipunaf- 
innar fra 1872. Siðan hefir þessu máli ekki verið hreyft í bæjarstjórninni 
þangað til á fundi 10. f. m., er kjósa skyldi i fastar nefndir. Jafnaðarmenn 
luöfðust þá aftur hlutfallskosninga, en bæjarstjórnin taldi þá aðferð óheimila, 
af sömu ástæðum og tyr.

A framhaldsfundi bæjarstjórnar, sem haldinn var 21. febrúar þ. á., 
flut.ti bæjarfulltrúi Jón Baldvinsson, með leyíi bæjarstjórnar, utan dagskrár, 
svo látandi tillögu til breytingar á fundarsköpum bæjarstjórnar Reykjavíkur:

»Við 15. gr. Aftan við greinina bætist:
t*ó geta minst 4 bæjarfulltrúar krafist hlutfallskosningar við kosningu 

nefnda«.
Máli þessu var vísað til nefndar, sem skipuð var á sama fundi »til 

þess að semja og leggja fyrir bæjarstjórnina frumvarp til laga um bæjarmál- 
efni Reykjavikur og tekjur bæjarsjóðs, og verði með þeim lögum úr gildi 
numin öll gildandi lagafyrirmæli um þetta efni. Skal nefndin hafa lokið störf- 
um fyrir lok septembermánaðar næstkomandi«.

Nefnd þessi (bæjarlaganefndin) var skipuð i tilefni af þvi, að fyrir 
bæjarstjórn lágu frumvörp til Iaga um bæjargjöld og um kosningar i bæjar- 
málefnum, en við ihugun þessara mála komst bæjarstjórnin að þeirri niður- 
stöðu, að þar sem löggjöfin um stjórn bæjarmálefna hjer í bænum hefir ekki 
verið endurskoðuð i 50 ár, en fjölda margar breytingar gerðar á einstöku at- 
riðum, mundi heppilegra að koma öllum lagaákvæðum um þessi efni i eina 
heild og leggja frumvarp um það fyrir næsta Alþingi, þar sem nú gæti ekki 
unnist tími til þess að ganga frá slíku frumvarpi.

Bæjarfulltrúi Jón Baldvinsson var óánægður með þessi úrslit, og notar 
nú stöðu sína sem þingmaður bæjarins til að flylja á Alþingi frumvarp til laga 
um það mál, sem bæjarstjórnin hefir til meðferðar og hefir vísað til nefndar, 
og leiði jeg hjá mjer að lýsa skoðun minni á slikri aðferð.

Á fundi bæjarstjórnarinnar 2. þ. m. hreyfði Jón Baldvinsson þvi, að 
rjett væri að bæjarstjórnin með fundarályktun tjáði sig samþykka því, að 
frumvarp það, sem hjer ræðir um, vrði gert að lögum. Jeg Ijet þess getið, að 
bæjarstjórnin þyrfti þá fyrst að taka málið úr höndum nefndar þeirrar, sem 
hefði það til meðferðar, og i s:imu ^treng tóku bæjarfulltrúar, enda kom ekki 
fram nein lillaga frá Jóni Baldvinssyni cða öðrum bæjarfulltrúum.

Jeg býst við, að meiri hluti bæjarstjórnar muni vera því samþykkur, 
að hlutfallskosning verði leyfð við kosningu nefnda innan bæjarstjórnar, enda 
þótt það mál sje ekki útrætt innan bæjarstjórnarinnar, en jeg veit hins vegar, 
að sami meiri hluti er því algerlega andstæður, að farið verði nú að setja 
enn eina bót á hina gömlu tilskipun um stjórn bæjarmálefna, þar sem ekki er 
brýn nauðsyn, og sjerstaklega veit jeg, að meiri hluti bæjarstjórnar er enn þeirr- 
ar skoðunar, sem bæjarsljórnin hefir oft áður látið í ljósi, að ekki geti farið 
vel á þvi, að Alþingi löggefi um sjerstök málefni bæjarins, án þess að mál- 
efnið hafi verið rætt i bæjarstjórn og ályktun gerð um það þar. Háttvirt alls- 
herjarnefnd neðri deildar Alþingis hefir og áður verið sömu skoðunar, og vænti 
jeg, að svo sje enn, og að háltvirt nefnd komist þvi að þeirri niðurstöðu, að 
rjett sje að fella frumvarpið, þar sem ekki virðist geta stafað nein hætta af 
því fyrir bæjarfjelagið eða þjóðfjelagið, þótt breyting á þessu lagaákvæði bíði



næsta þings, er bæjarstjórn Reykjavíkur væntanlega lætur leggja fram frum- 
varp til heildarlaga um bæjarstjórn i kaupstaðnum.

Ef háttvirt allsherjarnefnd skyldi óska frekari upplýsinga, þessu máli 
lil skýringar, er jeg reiðubúinn að korna til viðtals við nefndina.

Iv. Zimsen.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.

(B. VI, 2).

Md. 91. liefndarálit

um frv. til laga um sameining Dalasýslu og Strandasýslu, þskj. 31.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað mál þelta og hefir ekki getað sjeð betur en að 
einn maður mundi vel geta annast sýslumannsstörfin í þessum tveim sýslum. 
Mælir hún þess vegna með því, að frv. nái fram að ganga, og verður nánari grein 
gerð fyrir málinu i framsögu.

AlþÍDgi, 13. m a rs  1922.

Stefán Stefánsson, Jón Eorláksson,
form. fundaskr. og frsm.

Einar þorgilsson. Björn Hallsson. Gunnar Sigurðsson.

(B. X. 2).

lld. 93. Wefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 49 frá 30. nóv. 1914 (þskj. 43).

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta fer fram á miklar breytingar á skilyrðum fyrir kosningarrjetti 
í bæjarmálum Reykjavikur, og eru þessar hinar helstu:

Kosningarrjettur sje bundinn við 21 árs aldur, í stað 25 ára nú. Skatt- 
gjald til bæjarsjóðs á ekki lengur að vera skilyrði fyrir kosningarrjetti.

Veittur sveitarstyrkur á ekki lengur að svifta styrkþega kosningarrjetti. 
Óspilt mannorð á ekki lengur að vera skilyrði fyrir kosningarrjetti.
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Nefndin hefir leitað umsagnar borgarstjóra um málið, og hefir hann skýrt 
frá því, að bæjarstjórnin hafi 2 . febr. þ. á. kosið nefnd til að athuga og koma 
fram með tillögur um breytingu á lögum um kosningarrjett og kjörgengi; þessi 
nefnd hafi samið og lagt fyrir bæjarstjórnina frv. um málið, sem er gerólíkt þessu 
fyrirliggjandi frv., en bæjarstjórnin hafi þegar til kom vísað þvi frv. til nýrrar 
nefndar, sem kosin var 2 1 . febr. þ. á., til þess að endurskoða alla löggjöfina um 
stjórn bæjarmálefna í Reykjavík, og sje þetta frv. því flutt þvert ofan í vilja 
meiri hluta bæjarstjórnarinnar.

Nefndin vill ekki mæla með því, að frv. þetta nái fram að ganga, þar sem 
málið þannig er i undirbúningi hjá bæjarstjórninni og þar sem allir nefndar- 
menn eru mótfallnir ýmsum af efnisákvæðum frv. þótt nokkur munur sje á skoð- 
unum nefndarmauna i því atriði.

Nánari grein verður gerð fyrir málinu í framsögu.

Alþingi, 13. mars 1922.

Stefán Stefánsson, Jón Þorláksson,
form. fundaskr. og frsm.

Einar Þorgilsson. Björn Hallsson. Gunnar Sigurðsson,
með fyrirvara.

(B. XXII, 2).

Hd. 93. Hefndaráltt

um frv. til laga um að leggja jörðina Bakka með Tröllakoti í Tjörneshreppi í 
Suður-Þingeyjarsýslu undir sveitarfjelag Húsavíkurhrepps.

Frá allsherjarnefnd.

Ástæður fyrir flutningi frv. þessa eru á þskj. 74. Hefir nefndin rætt frv. 
og athugað, hvað mælti með því og hvað móti, og komist að þeirri niðurstöðu, 
að rjett væri að samþykkja það. Leyfir nefndin sjer því að ráða hv. deild til að 
láta frv. þetta ganga fram óbreytt.

Nánar verður gerð grein fyrir málinu við framsöguna.

Alþingi, 13. mars 1922.

St. Stefánsson, Björn Hallsson, 
form. framsögum.

252 fMngskja! 92—93

Einar Þorgilsson. Jón Þorláksson. Gunnar Sigurðsson.
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líd. 94. Breydngarlillaga

við frumvarp til laga um afuám kennarastóls i klassiskum fræðum við Háskóla 
tslands.

Frá Pjetri Þórðarsyni.

Aftan við 1. grein bætist:

þá er núverandi kennari lætur af embætti.

(B. XVII, 3).

id . 95. Breyttngarilllögur

við frv. til laga um afnám kennarastóls i klassiskum fræðum við Háskóla íslands.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

1. Við 1. gr.
Greinin orðist svo.
Kennarastóll i klassiskum fræðum við Háskóla íslands skal afnuminn 

þegar það embætti losnar næst, og falla þá úr gildi lög nr. 25, 2. nóv. 1914.

2. Við 2 . gr.
Greinin falli burt.
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(B. XVII, 2).

(B. XXXI, 1).

IWd. 96. Fruravarp

til laga um að veita rikinu einkarjett til þess að selja alt silfurberg, sem unnið 
verður á íslandi.

Frá fjárveitinganefnd.

1 . gr.
Ríkið skal eitt hafa einkarjett til þess að selja alt það silfurberg, sem 

unnið er eða unnið verður á íslandi.
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gi'-
Sljórnarráðið gcrir allar ráðslafanir, sem iúla að þvi að neyta þessa

einkarjettar og varðveita hann. Skal það semja og birta fvrirsögn um vinslu
og sölu silfurbergs, með aðstoð sjerfræðings eða sjerfræðinga, og ákveða sektir
og aðrar refsingar fyrir brot og óhlýðni.

3. gr.
Lög þessi ganga þegar i gildi.

Á s t æ ð u r .
Rikið vinnur nú á eiginn kostnað silfurbergsnámuna i Helgustaðafjalli. 

En það er talið víst, að silfurberg sje viðar og að einstakir menn eigi þær 
námur. Ef þeir keppa við ríkið um sölu silfurbergs, mætti vel svo fara, að 
báðir aðiijar yrðu fyrir stórskaða. Við þvi ér að sjá.

(B. XVIII, 3).

Hd. 97. Ureytlngartillög'ur

við frv. til laga um frestun á framkvæmd laga um fræðslu barna o. s. frv. á 
þingskjali 58.

k'rá fjárveitinganefnd.

Við 1. gr.
Fyrir orðin »þar til öðruvisi verður ákveðið« kemur: 
til fardaga 1924.

Við 5. gr.
Aftan við greinina bætist:
Heimilt skal slíkum skólahjeruðum að setja i reglugerð ákvæði um skóla- 

skyidu, ef nauðsyn þykir til bera.

(C. VIII, 2).

Iþ . OS. Breytingartillögur

við tillögu til þingsályktunar um breyting á reglugerð um bina islensku fálkaorðu.

Frá Pjetri Ottesen.

1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að íá því framgengt við



konung, að hann nemi úr gildi konungsbrjef 3. júlí 1921, um stofnun hinnar 
íslensku fálkaorðu.

2. Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:

Tillaga til þingsályktunar um afnám hinnar íslensku fálkaorðu.

(C. X, 1 ).

Sþ. 99. Tillajfa

til þingsályktunar um breyling á hæslarjettarlögunum.

Frá sparnaðarnefndinni.

Alþingi ályktar að skora á stjórnina:
1. Að leggja fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um að fækka dómendum í 

Hæstarjetti um tvo.
2. Að málaflutningur við Hæstarjett verði skriflegur og hæstarjettarritaraem- 

bættið lagt niður.
3. Að veita ekki þau dómaraembætti í Hæstarjetti, er losna kunna meðan 

þessar breytingar eru á döfinni.
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Á s t æ ð u r.

Heimflutningur æðsta dómsvaldsins i islenskum málum var hinu unga 
islenska ríki meðal annars metnaðarmál og tilfínningamál. Rjettur þess til heim- 
flutningsins var viðurkendur með sambandslögunum. Hvort það dróst ári lengur 
eða skemur, að vjer notuðum þennan rjett vorn, skifti minnu. Hitt skifti miklu 
meiru, að vanda sem best til þessarar veglegu og þýðingarmiklu stofnunar og 
sniða hana svo eftir högum vorum, að sem fylst trygging væri fyrir rjettarvernd 
einstaklinga þjóðfjelagsins.

Hinn æðsti dómstóll vor innanlands, landsyfirrjetturinn, var orðinn hart- 
nær 120 ára gamall, er Hæstirjettur var stofnaður. Hann var allajafna skipaður 
hinum bestu lögfræðingum, er völ var á, sem flestir höfðu mikla dómarareynslu. 
Þótt hann væri ekki skipaður nema þremur dómendum, var aldrei nein veruleg 
óánægja með þá mannfæð eða að dómar hans yfirleitt væru ekki vel úr garði 
gerðir. Málskotum til hæstarjettar, einkum upp á síðkastið, mun og fremur hafa 
farið fækkandi en fjölgandi.

Siðustu 3 árin af æfi landsyfirrjettarins dæmdi hann að meðaltali 67 mál. 
Fáum, ef þá nokkrum manni, mun hafa komið til hugar að telja þetta ofverk 
eða ofmikið starf fyrir þennan þriggja inanna dómstól.

Þegar Hæstirjettur tekur til starfa, bregður svo undarlega við, að málskot 
til hans fækka meira en um helming. Arið 1920 dæmir hann 29 einkamál og
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5 opinber mál, og 1921 23 einkamál og 3 opinber mál, eða alls á þessum ár- 
um, siðan hann tók til starfa, 60 mál. Pað er að meðallali 37 málum færra en 
hjá landsyiirrjettinum þrjú síðustu árin, sem hann stóð.

Engum mun koma til hugar að kenna vantrausti á hinum nýja rjelti 
þessa stórkostlegu lækkun, og það því síður sem hann er skipaður (imm ágætum 
lögfræðingum og þaulreyndum dómurum, og þar af öllum þremur dómurum 
landsyfirrjettarins.

Orsökin til þessarar fækkunar hlýtur því að liggja annarsstaðar. Flestir, 
og það jafnvel sumir hæstarjettardómendanna sjálfra, sem mest er að marka í þessu 
máli, telja orsökina þá breytingu, sem gerð var með hæstarjetlarlögunum á mála- 
flutningi við rjettinn, munnlegur málflutningur í stað skriflegs. Auk þess sem 
þessi breyting haíði það í för með sjer, að skipa varð nýtt embætti við rjettinn, 
hæstarjettarritaraembætlið, veldur hún áfrýjendum mála til hans gífurlegum kostn- 
aði, sem er ofvaxinn öllum þorra Iandsmanna.

Petta væri nú samt sök sjer, ef þessi munnlegi málaflutningur veitti meiri 
trygging fyrir rjettlátum dómsúrslitum en skriflegi málflutningurinn gamli, sem 
jafnan heflr tíðkast við Iandsyflrrjettinn, en um það eru mjög skiftar skoðanir. 
Lágtaxti málaflutningsmanna við landsyfirrjettinn mun hafa verið 75 kr., en nú 
er hann 300 kr., eða fjórfalt hærri. Pessi gifurlega hækkun mun mestmegnis stafa 
af því, hve málflutningsstarfið er miklu erfíðara og vandasamara en áður en 
þessi breytÍDg komst á. Þessi hlið málsins snýr beint að einstaklingum þjóðar- 
innar. Dómsvaldið á að vera hin öruggasta vernd og varnarmúr hinna helgustu 
rjettinda einstaklingsins; þess vegna skiftir það svo afarmiklu, að fátækur sem 
ríkur geti notið þessarar verndar og kostnaðurinn við að leita rjettar sins sje 
sem mest að unt er miðaður við efni og ástæður þjóðarinnar. Á þetta atriði ber
meira að líta en útlendar fyrirmyndir.

Um það verður að vísu ekkert fullyrt, hve bráður sparnaður kann að
veröa af tillögum nefndarinnar, þótt þær nái fram að ganga. Nefndin fer heldur
ekki fram á annað en að ríkissljórnin taki þessi atriði til nákvæmrar íhugunar 
og undirbúnings undir meðferð næsta Alþingis, og telur sjálfgefið, að hún leiti álits 
þeirra manna, sem hjer eiga einkum hlut að máli, hæstarjettar og málaflutnings- 
manna hans. En eins og nú er ástatt, verður nefndin að leggja mjög mikla 
áherslu á sparnaðinn, að óskertum öllum tryggingum fyrir góðu rjettarfari í 
landinu.

(B. XXXI, 1).

I1<1. lOO. Fruntvarp

til laga um sölu á þjóðjörðinni Borðeyri í Strandasýslu.

Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.

Heimilt skal ríkisstjórninni að selja núverandi áhúanda þjóðjörðina 
Borðeyri í Strandasýslu. Jörðina skal selja með sömu skilmálum og aðrar
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þjóðjarðir hafa verið seldar, en undan skal taka hæfilega stóra Iandspildu til 
afnota fyrir Borðeyrarkauptún.

G r e i n a r g e r ð .

Samkvæmt 2. gr. þjóðjarðasölulaganna getnr ábúandinn á Borðeyri ekki 
fengið ábýlisjörð sina keypta, nema með sjerstökum lögum, vegna þess að Borð- 
eyrarkauptún er bygt i landi jarðarinnar. Nú er þannig háttað með þetta kaup- 
tún, að staðhættir gera það að verkum, að óhugsandi er að það eigi fyrir sjer 
nokkurn vöxt eða frekari framfarir, sem nokkru máli geti skift i þessu efni.

það virðist þvi íormsatriði eitt að leyfa þessum manni að ná kaupum á 
ábýlisjörð sinni, engu siður en ýmsum öðrum landsetum rikisins, sem þegar hafa 
fengið jarðir sinar keyptar, þar sem stjórnin hefir í hendi sjer að sjá um, að kaup- 
túnið líði ekki neinn baga við söluna. Gnda mun mjög auðvelt að skifta landi 
milli kauptúnsins og jarðarinnar eins og þar á stendur.

Maður sá, sem nú býr á jörð þessari, hefir búið þar í 17 ár. Hefirhann 
setið jörðina atburðavel og gert á henni margar og miklar umbætur, svo að fáir 
leiguliðar munu á við hann jafnast i þvi. Virðist hann þvi enn maklegri þess að 
fá eignarrjett yfir jörðinni.

Sýslunefnd Strandasýslu hefir fyrir sitt leyti ekkert sjeð við sölu jarðar 
þessarar að athuga, með skilyrði því, er frv. tiltekur. Að öðru leyti vísast til 
skjala þeirra, er fyrir Alþingi liggja, og mun væntanleg nefnd einkum taka þau til 
athugunar.

(A. VII, 2).

Ed. ÍOI. E'efndarálit

um frv. til laga um einkaleyfi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Eftir athugun á frumvarpi þessu, hefir nefndin komið sjer saman um að 
mæla með því, að háttv. deild samþykki frumvarpið jneð 2 aðalbreytingum.

Gnda þótt einn nefndarmanna sje mjög efins i þvi, að rjett sje að sleppa 
þvi, að láta sjerstaka einkaleyfisnefnd hafa á hendi rannsókn á skilyrðum einka- 
leyfa, og yfir höfuð hafa á hendi framkvæmd laganna, þá vill hann þó til sam- 
komulags við sljórnina ganga inn á, að alt ráðuneytið komi i stað slikrar nefnd- 
ar. Önnur aðalbreytingin er í þvi innifalin, að leyfin sjeu veitt til 15 ára í upp- 
hafi, en verði ekki framlengd. Vjer leggjum því til, að frumv. verði samþykt 
með eftirfarandi

Alpt. 1922, A, (34. löggjafarþing). 33
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BREYTINGUM.

1. Við 1. gr.
Fyrir »veila« í 8. línu komi: 
veita.

2 . Við 2. gr.
Fyrir »Rjett er veita« i upphafi greinarinnar komi:
Rjett er að veita.

3. Við 4. gr.
a) fyrir »5 ár« komi:

15 ár.
b) Orðin »Endurnýja m á .................... á undan« falli burtu.

4. Við 7. gr.
Greinin orðist svo:
Fyrir einkaleyfi hvert skal greiða 50 kr. gjald til rikissjóðs fyrir fyrstu 

5 ár leyfistímans. Fyrir næstu 5 árin skal greiða 300 kr. gjald og fyrir síð- 
ustu 5 árin 600 kr. Gjald þetta greiðist fyrirfram fyrir 5 ár i senn.

■5. Við 8. gr,
a) Fyrir »3 ár« i upphafi 2. málsgr. komi:

5 ár.
b) Fyrir »Ráðherra atvinnumálanna« í 4. málsgr. komi:

Ráðuneytið.
c) Fyrir »ráðherrans« i sömu málsgrein komi: 

ráðuneytisins.
6 . Við 9. gr.

Fyrir »atvinnumálaráðherrans« i siðustu málsgrein komi: 
ráðuneytisins.

7. Við 10. gr.
a) 1 . málsgrein orðist svo:

Ráðuneytið úrskurðar um einkaleyfisumsóknir.
b) Orðin: »Ef ekki hefir verið sótt . . . útgjöldin við þetta« falli burlu.

8. Við 12. gr.
Fyrir »atvinnumálaráðuneytinu« komi: 
ráðuneytinu,

Alþingi, 14. mars 1922.

Björn Kristjánsson, Karl Einarsson,
form. ritari og framsögum.

Einar Árnason.



E<1. 109. Breytingartlllaga

við frumvarp til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.

Frá landbúnaðarnefnd.

Aftan við 1 . grein bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:

Gkki er heimilt að Ieggja útsvar á útvegsmenn úr öðrum hreppi i sama 
sýslufjelagi, sem útræðið er i, ef á þá er lagt útsvar i sveitarfjelagi þeirra.
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(B. XXVIII, 2).

(B. XXXII. 1).

Hd. 103. Frnmvarp

til hafnarlaga fyrir ísafjörð.

Fiutningsmaður: Jón A. Jónsson.

1 . gr.
Til hafnargerðar og hafnarumbóta á ísafirði veitist úr rikissjóði einn 

þriðji hluti kostnaðar, eftir áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykt, þegar fje 
er veitt til þess i fjárlögum, þó ekki yfir 150000 — eitt hundrað og fimm- 
tíu þúsund — krónur, gegn þreföldu fjárframlagi úr hafnarsjóði ísafjarðar. 
Fje þetta greiðist bæjarstjórn Isafjarðar hlutfallslega við framlag hafnarsjóðs 
til fyrirtækisins árlega.

2 . gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina, svo langt sem lögsagnar- 

umdæmi ísafjarðar nær, má ekki gera í sjó fram neina bryggju eða önnur 
mannvirki, nje heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, og ekki fylla 
upp nje dýpka út frá landi, nema samþykki bæjarstjórnar komi til.

Sá, sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni 
beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og uppdráttur, ef 
með þykir þurfa, i tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af 
hvoru þeirra eftir. Hafnarnefndin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er 
ákveður, hvort leyfið skuli veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð 
stjórnarráðsins.

Sá, sem fengið hefir leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að 
halda þvi svo við, að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 10—200 kr., og hafnarnefndin 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.
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Nú hefir bryggja eða annað mannvirki i sjó fram legið ónotað i o ár 
samfleytl, og er þá hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds 
tii eiganda.

3. gr.
Bæjarstjórn Isafjarðar hefir á liendi stjórn hafnarmálefnanna undir 

vfirumsjón stjórnarráðs íslands.

4. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd, 

er bæjarstjórn kýs á sama hátt og aðrar nefndir samkvæmt bæjarstjórnarlög- 
um kaupstaðarins.

í hafnarnefnd sitja 5 menn, og sjeu tveir þeirra utan bséjarstjórnar- 
innar. Formaður bæjarstjórnarinnar er einnig formaður hafnarnefndarinnar. 
Enginn getur skorast undan endurkosningu í hafnarnefnd fyr en hann hefir 
selið 6 ár samflevtt í nefndinni.

Nefndin sjer um viðhald og umbætur á brvggjum og mannvirkjum 
hafnarinnar, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald 
hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnarinnar.

5. gr.
Bæjarstjórnin skipar starfsmenn halnarinnar, eftir tillögu hafnarnefndar.

6 . gr,
Eigum hafnarsjóðs má að eins verja í þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins, og bæjarstjórnin hefir ábvrgð á eigum og fje 
hafnarinnar.

7. gr.
Bæjarstjórnin má ekki, án samþykkis stjórnarráðsins, selja eða veð- 

selja fasteignir hafnarsjóðsins eða kaupa nokkra nýja fasteign, taka stærri lán 
eða lán til lengri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sern 
fer i hönd, nje endurnýja slik lán eða fresta borgunartimanum, og ekki beld- 
ur gera nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurn- 
ar hrökkvi eigi til að koma þeim i framkvæmd.

8. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald mann- 

virkja hafnarinnar og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar, er heimilt að 
innheimta gjöld þau, er hjer segir, af skipum og bátum, er hafna sig á hinni 
löggiltu höfn ísafjarðar, eins og takmörk hennar eru eða verða ákveðin með 
reglugerð, og farmi þeirra:

1. Lestagjald.
2. Ljósgjald.
3. Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki sett- 
ar á land.
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4. Biyggjugjald af skipum, er leggjast við bryggju í lögsagnarumdæm- 
inu, innan takmarka hafnarinnar.

Af bryggjum einstakra manna má gjaldið þó aldrei vera hærra en 
helmingur af gjaldi þvi, er skip greiða fyrir að liggja við bryggjur hafnar- 
sjóðsins. Þó greiða bryggjueigendur ekkert gjald af sínum eigin fiskiskipum.

5. Festargjald af skipum, er nota festar eða legufæri hafnarinnar.
Gjöld þessi, sem og gjald fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar,

skal ákveða með reglugerð, er bæjarstjórn ísafjarðar semur og stjórnarráð Is- 
lands staðfestir, og skal í henni ákveða, hver skuli greiða þau.

Herskip og skemtiskip skulu vera undanþegin lestagjaldi og ljósgjaldi.
Öll gjöld til hafnarsjóðsins og tekjur hans má taka lögtaki.

9. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

10. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir bæjarstjórn 

frumvarp tll áætlunar um tekjur og gjöld hafnarsjóðsins á komandi ári. 
Aætlun þessa skal ræða á tveimur fundum á sama hátt og Qárhagsáætlun 
bæjarsjóðsins, og skal hún fullsamin fyrir lok nóvembermánaðar.

1 1 . gr.
Nú hefir bæjarstjórn i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsius þarf til, og skal hún þá senda stjórnarráðinu tillögur um það efni. 
Skal það gert svo tímanlega, ef kostur er, að samþykki stjórnarráðsins geti 
komið til, áður en Ijárhagsáællun hafnarsjóðsins er samin.

12 . gr.
Ivonii það í ljós, þegar i'ram á árið liður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
upphæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það bæjarstjórn i tæka tíð. Fallist 
hún á lillögur hafnarnefndarinnar, skal þegar leita samþykkis stjórnarráðsins 
til þess, að víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje 
stofna til tekjuhallans.

13. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir lok febrúarmánaðar, 

skal gera reikning yfir lckjur og gjöld hafnarsjóðs á hinu liðna ári og efna- 
hagsreikning hans.

Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og bæjarsjóðs- 
reikningana.

Samrit af reikningnum, eins og hann hefir verið úrskurðaður af bæjar- 
stjórninni, skal síðan senda stjórnarráðinu.

14. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er bæjarstjórnin semur og
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stjórnarráðið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga.

í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á henni, 10—500 kr.
Seklir samkvæmt lögum þessum og hafnarreglugerðum renna i 

hafnarsjóð.

15. gr.
Sem almenn lögreglumál skal með þau mál farið, sem rísa út af brot- 

um gegn 2 . gr. laga þessara og reglugerðum þeim, er settar verða samkvæmt
1 1 . gr. þeirra.

Með lögum þessum eru úr gildi numin öll eldri lagaákvæði viðvíkj-
andi ísafjarðarhöfn, er fara i hága við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .

Bæjarstjórn, þingmála- og borgarafundir á Ísaíirði hafa að undanförnu 
mjög eindregið skorað á Alþingi að setja hafnarlög fyrir kaupstaðinn, og að þessu 
sinni hefir bæjarstjórnin, með sama áhuga, óskað að jeg flytti frumvarp það, 
sem hjer liggur fyrir, og er samhljóða frumvarpi því, sem háttv. efri deild af- 
greiddi 1917 i e. hlj., nema að rikissjóðstillagið er sett hjer lh, en var þar */4 
kostnaðar.

Ástæður fyrir nauðsyn þessara laga, að þvi er ísafjörð snertir, eru þær 
sömu og hinna annara kaupstaða, en auk þess hefir ísafjörður sjerstaka ástæðu, 
sem jeg vil stuttlega lýsa.

í fyrsta lagi, að allar hafskipabryggjur eru einstakra fjelaga eign.
Jafnvel þó þeir, sem nú ráða yfir þessum mannvirkjum, sýni almenningi 

fylstu lipurð og sjeu sanngjarnir í öllum kröfum við afnot almennings á hafskipa- 
bryggjunum, þá geta nýir eigendur stofnað hagsmunum bæjarfjelagsins i tals- 
verða hættu, meðan bæjarfjelagið sjálft á engin slik hafnartæki.

í öðru lagi eru á ísafirði engar óbygðar lóðir við höfnina, sem notaðar 
verði til upplags á vörum, enda þröngbýli mikið nú orðið á Eyrinni.

Pað er því nauðsynlegt fyrir bæjarfjelagið að eignast eigin hafskipabryggju, 
og þá engu siður að gera landauka (uppfyllingu) við höfnina, enda hagar svo 
til, að landauka er hægt að gera þar án mikils kostnaðar.

Pað, sem tafið mun hafa framgang þessa máls 1917, er nú burlu fallið. 
Bæjarstjórn, hafnarnefnd og borgarar munu nú á cinu máli um það, að allar 
hafnarumbætur og hafskipabryggjur eigi að gera við Pollinn, en alls ekki að 
leggja i neina hafnargerð að utanverðu við Eyrina.

Að öðru leyti verður gerð nánari grein fyrir frv. við framsöguna.
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Wd. 104. Hfefndarálit

um frv. tii laga um breyting á tilskipun um bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykja- 
vík, 20. april 1872 (þskj. 39.)

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Jeg álit, að frv. það, sem hjer ræðir um, sje svo sanngjörn og rjettlát 
krafa, að með öllu sje ástæðulaust að Ieggja á móti því, að frv. verði samþykt 
nú þegar.

Allir nefndarmenn eru sammála um það, að krafa sú, sem frv. fer fram á, 
sje rjettmæt, en ágreiningurinn er um það, hvort Alþingi eigi að biða eftir endur- 
skoðun á tilskipuninni frá 1872 (sjá fylgiskjal á þskj. 90). Jeg tel nú, að þar 
sem engum mun blandast hugur um rjettmæti kröfunnar, þá sje dráttur þessi 
með öllu ástæðulaus.

Fylgiskjal á þskj. 90 virðisl bera með sjer, að pólitískur flokkur hafi gert 
það að flokksmáli að draga málið, en slíkar flokkadeilur álít jeg, að Alþingi eigi 
að vera hafið upp yfir, og þó sjerstaklega með tilliti til þess, aö viðkomandi 
flokkur virðist vera sammála um sanngirni og rjettmæti frv. Jeg fæ ekki sjeð, að 
neinum sje mein gert með því, að frv. nái fram að ganga nú þegar, og legg það 
því eindregið til.

Alþingi, 14. mars 1922.

Gunnar Sigurðsson.

(B. XVIII, 4).

Wd. 10-5. Breytingarttllögur

við breytingartillögur á þskj. 88 (Barnafræðsla).

Frá Ingólfi Rjarnarsyni.

1. Á eftir 2. gr. komi ný grein, sem verðar 3. gr., svo hljóðandi:
Skólabjeruðum og fræðslubjeruðum er heimilt að fella niður skóla-

hald það, sem ákveðið er í lögum um fræðslu barna, 22. nóv. 1907, enda
hafi skólanefndir og fræðslunefndir eftirlit með þvi, að börn á skólaskyldu-
aldri fái fullnægjandi fræðslu á annan hátt.

2. 3. gr. verður 4. gr.

(B. IX. 3.)



(A. XIII, 5).

Ed. 106. Mfefndarálit

um frv. til laga um lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum og salti.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetla og leggur til, að það sje samþykt
óbreytt.

Alþingi, 14. mars 1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. og ritari. fundaskrifari.

Sigurður H. Kvaran.

(A. XI, 3).

Ed. 107. Nefndaráltt

um frumvarp til laga um skattmat fasteigna.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og varð undir eins sammála um 
nauðsyn þess, að því er snertir nýjar byggingar og lóðir undir þeim, að svo 
miklu leyti sem þær eru ekki áður metnar, og sömuleiðis um það, að einfaldast 
og kostnaðarminst mundi að láta úttektarmenn í sveitum, eða þar sem þeir eru 
til, framkvæma þær, en annars af tveim skipuðum mönnum, sem mundu verða 
valdir sem næst þeim stöðum, er þyrfti að meta fasteignir á.

Um hitt var nefndin ekki eins sammála í fyrstu, hvort nauðsynlegt eða 
heppilegt væri að láta það sama gilda um endurmat. Var einn nefndarmanna 
sjerstaklega hræddur um, að með ákvæðum frumvarpsins væri gerður óþarflega 
greiður aðgangur til endurmata, án brýnna nauðsynja, sem gætu valdið ofmiklu 
losi á matinu og ruglingi.

Það varð því að samkomulagi, að nefndin hefði tal af fyrv. fjármála- 
ráðherra um þetta atriði, og fjellst hann á, að þetta væri á nokkrum rökum bygt, 
og lagði því til, að sú breyting væri gerð, að þeir, sem æsktu endurmats, yrðu að 
sækja um það til stjórnarinnar.

Á þetta fjellst nefndin og varð sammála um að bæta inn í frumvarpið 
einni grein þessa efnis.

Nefndin leggur því til, að háttv. efri deild samþykki frumvarpið með þeirri
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BREYTINGARTILLÖGU,

að inn i frumvarpið sje bætt nýrri grein, sem verði 3. gr., svo hljóðandi:

Nú óskar einhver endurmats á fasteign sinni, og skal hann þá senda 
stjórnarráðinu rökstudda umsókn nm það, og fer þá endurmat fram, ef leyfi er 
veitt til þess.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

A lþingi, 14. m ars  1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. fundaskr. og framsm.

Sigurður H. Kvaran.

(B. XXXIII, 1).

Hd. 108. Frum varp

tit laga um löggilding verslunarstaðar að Kaldrananesi við Bjarnarfjörð.

Flutningsmaður: Magnús Pjelursson.

1. gr.
Að Kaldrananesi við Bjarnarfjörð i Kaldrananeshreppi i Strandasýslu 

skal vera löggiltur verslunarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslun- 

arlóðarinnar, samkvæmt lögum nr, 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deild Stjórnar- 
tíðindanna

G r e i n a r g e r ð .

Bjarnarfjörður sá, sem hjer er nefndur, er næsti fjörður norðan við Stein- 
grimsfjörð. Sveitin upp af honum og norðan við hann á miklum mun ljettara 
með að sækja vörur sínar á stað þann, sem að ofan er nefndur, heldur en á 
Hólmavík. Að visu er innsigling þangað enn ekki uppmæld, en gert ráð fyrir 
því, að hún fari mjög bráðlega fram, enda þingsályktun til fyrir þvi. Kunnugir 
menn vita samt sem áður mjög vel um leiðir upp á fjörðinn, einkum fyrir smáskip.

Pað virðist þvi sjálfsagt að verða við óskum þessarar sveitar, ef þetta 
kynni að koma þeim að einhverjum notum.

A lþ t. 1922. A . (34 . lö g g ja ta r þ in g ) . 34
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Itd. 109. Mefndarálit

um frv. til laga um kosning þingmanns fyrir Hafnarfjaröarkaupstað og skifting 
Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir rætt frv. á nokkrum fundum sinum og eigi getað orðið 
alveg sammála.

Minni hlutinn leggur til, að frv. verði samþykt og byggir meðmæli sín að 
því er kosning sjerstaks þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað snertir á því, 
að kaupstaðurinn hefir myndast eftir að núgiidandi kjördæmaskifting landsins var 
lögleidd, og er nú orðinn með fólksfleslu kaupstöðum hjer á landi, eða um 2500 
manns, og fer fólkstalan vaxandi með hverju ári.

Jafnframt því, að kaupstaðurinn hefir stjórn og tjárhag aðskilinn, eru at- 
vinnuvegir kaupstaðarbúa yfirleitt gagnólíkir sý'slubúa i Gullbringu- og Kjósar- 
sýslu. Má í því sambandi benda á, að í Hafnarfjarðarkaupstað eru allmann- 
margar atvinnustjettir, svo sem: almennra verkamanna, iðnaðar- og verslunar- 
manna, sem hafa hver myndað fjelagsskap með sjer lil verndar atvinnugreinum 
sínum, sem eiga lítið skylt við alvinnuvegi Gullbringu- og Kjósarsýslubúa, er 
ýmist stunda fiskveiðar eða landbúnað.

Áhugamál Hafnarfjarðarkaupstaðar-, Gullbringu- og Kjósarsýslubúa eru því 
ólík og ósamræmanleg.

Að þessu athuguðu og svo fólkstölu og framförum annara kaupstaða á 
landinu, sem hafa fengið sjerstakan þingmann, verður ekki um það deilt, að 
krafa um sjerstakan þingmann fyrir Hafnarfjarðarkaupstað sje komin fram af 
fylstu sanngirni. Fað byggist þvi einvörðungu á rjettsýni hins háa Alþingis, 
hvernig fer um það atriði, sem er aðalkjarni frumvarpsins.

2. gr. frv., um skiftingu Kjósar- og Gullbringusýslu í tvö einmennings- 
kjördæmi, er bygð á því, að Kjósarsýsla er nær eingöngu landbúnaðar-, en Gull- 
bringusýsla sjávarútvegs-hjerað. Pær hafa aðskilinn fjárhag og að mestu leyli 
ólík áhugamál. Er þvi ekkert eðlilegra en að sýslurnar hafi sinn þingmann hvor 
fyrir sig, enda hafa sýslubúar óskað, að það fyrirkomulag yrði upp tekið.

Andmæli meiri hluta nefndarinnar gegn því, að frv. þetta yrði að lögum, 
hafa einkum verið bygð á því, að Iandsstjórninni hafi með þingsályktun verið 
faiið að endurskoða kjördæmaskiftingu landsins og leggja fyrir Alþingi tillögur 
sínar um nýja kjördæmaskiftingu. Minni hluti nefndarinnar lítur svo á, hvað það 
snerlir, að þótt tillögur stjórnarinnar um kjördæmaskiftingarmálið gengju í þá 
átt að stækka kjördæmin og viðhafa hlulfallskosningar, og þótt þær yrðu sam- 
þyktar af Alþingi, þá raski það ekki meira I þessum kjördæmum en öðrum ein- 
menningskjördæmum laodsins.

Fegar nú þess er gælt, að stjórnin hefir enn ekki sint þessu máli, og má 
vænta að nokkur ár gætu liðið þar til hún legði frumvarp um nýja kjördæma-

(B. VIII, 3).
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skifting fyrir Alþingi, og svo óvíst, hvort það frumvarp yrði að lögum, en hins- 
vegar eru nú liðin mörg ár síðan kjósendur í Hafnarfjarðarkaupstað og Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu báru fram óskir sinar um þá kjördæmaskifting, sem fram 
á er farið í frumvarpinu á þingskjali 34, þá virðist ekkert geta rjettlætt að draga 
lengur að uppfylla þær sanngirniskröfur.

Þá er komin fram við frumvarpið brtt. á þskj. 38, þess efnis, að 
Siglufjarðarkaupstaður verði gerður að sjerstöku kjördæmi, er fái einn þingmann 
fyrir sig. Þótt þessi kaupstaður sje tiltölulega ungur móts við Hafnarfjarðar- 
kaupstað og fólkstala þar sje að miklum mun minni, þá leyfir minni hluti 
nefndaiinnar sjer að leggja það til, að einnig þessi kaupstaður fái sinn sjerstaka 
þingmann, og byggir meðmæli sin meðal annars á því, að Siglufjarðarkaupstaður 
hefir eins og aðrir kaupslaðir landsins aðskilinn fjárhag og er mjög einangraður 
hvað samgöngur snertir, eins og atvinnuvegir kaupstaðarbúa eru ólikir Eyja- 
fjarðarsýslubúa. Fólkstala kaupstaðarins er þegar orðin */* meiri en Seyðisfjarðar- 
kaupstaðar, sem hefir þó þingmann fyrir sig.

ÖIl sanngirni virðist því mæla með þvi, að Siglufjarðarkaupstaður verði 
sömu rjettinda aðnjólandi scm hinir aðrir kaupstaðir landsins, að fá þingmann 
fyrir sig.

Samkvæmt þvi framansagða ræður minni hluti nefndarinnar háttvirtri 
deild til að samþykkja:

Breylingartillöguna á þingskjali 38 og þar með frumvarpið á þingskjali 34.

Til vara: frumvarpið á þingskjali 34 óbreytt.

Alþingi, 14. mars 1922,

Einar I’orgilsson, Stefán Stefánsson.
framsm.

(B. XXXIV, 1).

E'd. ÍIO. O um varp

til laga um sameining Árnessýslu og Rangárvallasýslu.

(Frá sparnaðarnefndinni).

Flutningsm.: Stefán Stefánsson og Sigurður Stefánsson.

1 . gr.
Arnessýsla og Rangárvallasýsla skulu vera eitt lögsagnarumdæmí og 

nefnist það Arnes- og Rangárvallasýsla.

2 . gr.
Landsstjórnin hlutast til um, að embættasameining sú, sem geit er 

ráð fyrir i lögum þessum, komist á svo fljótt, sem kostur er á.
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A s t æ ð u r.

Sameining þessi virðist engu ótiltækilegri en sameining Dala- og Stranda 
sýslu og fjárbagslegar ástæður eru hinar sömu fyrir báðum sameiningunum. 

Nánara i framsögu.

(B. XXVIII, 3).

E<1. III. Frnmvarp

til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

Samhljóða þskj. 86, með breytingunni á þskj. 102.

(A. VII, 3).

Ed. 112, Frnmvarp

til laga um einkaleyfi.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 7, með breytingunum á þskj. 101.

(A. XI, 4).

Ed. 113. Frumvarp

til laga um skattmat fasteigna.

(Eftir 2 . umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 1 1 , með breytingunni á þskj. 107.
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Id . 114. Mefndarállt

um frv. til laga um kosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað og skifting 
Gullbringu- og Kjósarsýslu i tvö kjördæmi.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar sjer ekki fært að leggja það til, að frv. verði 
samþykt. Telur fjölgun þingmanna í einstökum kjördæmum varhugaverða, eins 
og sakir standa, sjerstaklega þar sem endurskoðun kjördæmaskipunar á öllu 
landinu hlýtur bráðlega að liggja fyrir dyrum. (Sbr. þingsál. frá 1919).

Alþingi, 16. mars 1922.

Gunnar Sigurðsson, Björn Hallsson, Jón Þorláksson.
framsm. með fyrirvara.

(C. XI, 1 ).

iþ . 115. Tillaga

til þingsályktunar um skipun embætta og sýslana.

Flutningsm.: Gunnar Sigurðsson.

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að gera nákvæma rannsókn á 
skipun embætta og sýslana, með tilliti til þess, hver embætti og sýslanir muni 
tiltækilegt að leggja niður eða sameina öðrum, og bera fram tillögur um þetta 
efni á næsta Alþingi.

(B. VI, 3).

IWd. 116. Hreytingartillaga

við frv. til laga um sameining Dalasvslu og Strandasýslu.

Frá Gunnari Sigurðssyni.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Strandasýsla skal lögð undir lögsagnarumdæmi Dalasýslu, og nefnist hið 

uýja lögsagnarumdæmi Dala- og Strandasýsla. Sýslumaðurinn skal jafnan vera 
búsettur i Dalasýslu.

(B. VIII, 4).
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(A. I, 2 

Ad. 

við frv.

1. Við

•j

3. -

4. —

5. —

6 . —

7. —

8 . —  

‘J. —

10 . —  

11 . —

1 2 . —

13. —
14. -

15. —

16. — 

17. —

117. Brcytingartillögur

til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá fjárvcitinganefnd.

2. gr. 4. (Erfðafjárskattur).
Fyrir »30000« kemur .........................................................

2. — 9. (Tóbakstollur).
Fyrir »600000« kemur .........................................................

2 . — 11 (Vörutollur).
Fyrir »1200000« kem ur.........................................................

2. — 16. (Pósttekjur).
Fyrir »300000« kemur .........................................................

2. — 17. (Símatekjur).
Fyrir »1000000« k em ur.........................................................

7. — III. (Framlag til Landsb.).
Fyrir »9. greiðsla« kemur:
10. greiðsla.

10. — C. 4. (Sambandslaganefnd).
Fyrir »12000« kemur .........................................................

11. — A. 6. (Skrifst. sýslum.).
Fyrir »60000« kemur .........................................................

11. — B. 7. (Yfirskattanefndir).
Fyrir »5000« kemur .........................................................

12 . — 2. (Skrifst. landlæknis).
Fyrir »3000« kemur .........................................................

12. — 3. (Til læknisvitjana).
Nýr liður (b.):

Viðbótarstyrkur til Jökuldals-, Hliðar-, Tungu-,Hjalta- 
staðar- og Eiðahreppa, ef þessir hreppar ráða sjer sjer-
stakan lækni .........................................................................

12 . — 5. a. (Styrkur til augnlæknis).
Fyrir »2400« kem ur...............................................................

12. — 5. b. Liðurinn með aths. fellur niður.
12 . — (Vífilsstaðahælið).

Aths. (Núverandi læknir ......  janúar 1910) fellur niður.
12 . — 13. a. (Styrkur til sjúkrahúsa).

Orðin — »ekki yfir« í aths. falla burt.
12. — 13. b. (Byggingarstyrkur sjúkraskýla).

Liðurinn fellur niður.
12. — 13. j. (»Líkn«).

a. Fyrir »2000« k e m u r .........................................................
b. Nýr liður:

Utanfararstyrkur til Önnu Breiðfjörð, til hjúkrunar-
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400000
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náms, mcð þvi skilyrði, að hún setjist að hjcr á landi, 
ef henni býðst starf .........................................................

18. Við 12. gr. 13. 1. Nýr liður:
Til Gísla Sigurðssonar í Krossgerði, til þess að kaupa 

sjer umbúðir .........................................................................
19. — 13. — D. III. 1—5. (Síiualagningar).

Liðirnir falla niður.
20. — 13. -  E. III. Nýr liður:

Til Hvanneyjarvitans .........................................................
2 1 . — 13. — E. IV. (Sjómerki o. fl.).

Fyrir »10000« kemur .........................................................
22. 14. A. a. 2. (Skrifst. biskups).

Fyrir »3000« kemur .........................................................
23. — 14. A. 4. Nýr liður:

Til húsabóta á prestssetrum.................................................
Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim er við ábúenda- 

skifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftirgjald jarð- 
anna hækkar um 4°/o af styrkupphæðinni, enda er styrk- 
urinn ekki greiddur fyr en verkinu er lokið og sannað, 
að það sje vel af hendi leyst og haíi kostað að minsta 
kosti eins mikið og styrknum nemur.

24. . — 14. - B. III. b. 2. (Mentaskólinn).
Liðurinn verður svo:
Til eldiviðar, ljósa og ræstingar  .......................................

25. -  14. — B. VII.
Á eftir liðnum kemur alhugasemd, svo hljóðandi:

Við skólana undirliðunum III.—VII., að undanskilinni 
lærdómsdeild Mentaskólans, skal setja skólagjöld, að minsta 
kosti 100 kr. fyrir hvern nýjan nemanda, með heimild til 
undanþágu fyrir efnilega nemendur, sem eiga erfiða að- 
stöðu.

26. — 14. — B. X. (Verslunarskólar).
Liðurinn fellur niður.

27. — 14. — B. XI. 4. Nýr liður:
Styrkur til að semja og gefa út kenslubók handa Ijós- 
mæðrum, alt að .................................................................

28. — 14. — B. XII. 2. a. (Blönduósskóli, rekstrarst.).
Fyrir »11600« kemur .........................................................

29. — 14. — B. XIII. (Almenn barnafræðsla).
a. Liður 1 verður svo:

Til barnafræðslu í kaupstöðum og kauptúnum ..........
b. Liður 2 verður svo:

Til eftirlits með heimafræðslu þar sem prestaköll eru 
of umfangsn.ikil til þess að prestar geti annast það...

c. Liður 3 fellur niður.
d. — 4 —
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e. Liður 5 fellur niður.
f. — 6 — —

30. Við 14. gr. XIV. 1. (Unglingaskólar).
Fyrir »25000« kemur .................................. .................

31. — 14. — B. XIX. 3. Nýr liður:
Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir að veita utanbæjar- 
stúlkum ókeypis kenslu í leikfimi ..................................

32. — 15. — 2 e. Nýr liður:
Til að ljósmynda og afrita þau skjöl og heimildir, sem 
varða ísland og finnast i söfnum erlendis..........................

33. — 15. 3 e. (Kaup á listaverkum).
Fyrir »3000« kem ur...............................................................

34. — 15. 3. f. (Fornmenjarannsókn).
Fyrir »Til rannsókna« kemur:
Ferðakostnaður til rannsókna.

35. 15. - 5. a. (Landsbókasafn).
Liðurinn verður svo:
Til eldiviðar, ljósa og ræstingar.

36. — 15. -  7. Nýr liður:
Til bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa ..........................

37. — 15. — 8. (Bókmentafjelagið).
Fyrir »1500« kemur...............................................................

38. — 15. — 12. (Fornbrjefasafn).
Fyrir »1500« kemur .........................................................

39. — 15. 15. (Dansk-Isl. Samf.).
Liðuriftn fellur niður.

40. — 15. — 16. (íslendingur).
Liðurinn fellur niður.

41. — 15. — 18. (Leikfjel. Rvíkur).
Fyrir »3000« kemur .........................................................

42. -  15. — 18. Nýr liður:
Til Listvinafjelagsins .........................................................

43. — 15. — 19. (Skáld og listamenn).
a. Fyrir »20000« kemur.........................................................
b. Aths. við a-lið fellur niður.
c. Nýr c-liður:

Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna
að útbreiðslu sönglistar .................................................

14. — 15. — 22. (Bjarni Sæm.).
Fyrir »800« kem ur.................................................................

45. — 15. — 23. (Helgi Jónsson).
a. Fyrir »1200« k e m u r .........................................................
b. Nýr liður:

Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfraeðirannsókna
46. — 15. — 28. (Finnur á Kjörseyri).

Fyrir »400« kemur . . .. ......................... ..................
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47 .  V ið  15. gr. 29.  (S ig fú s  á E y v i n d a r á ) .
Fyrir »400« kem ur......................................... ..................  500

48. — 15. - 33. (Alþýðufræðsla Stúd.fjel.).
Fvrir »500« í aths. kemur .......................... ..................  400

49. — 15. — 38. (Poeslion).
Fyrir »1000» kemur .................................. ..................  1500

50. — 16. — 2. (Sandgræðsla).
Fyrir »12000« kemur .................................. ..................  15000

51. — 16. — 3. (Búnaðarfjelög).
Aftan við athugasemdina kemur:

Enda gefa þau skýrslu um það, hvernig styrknum er varið.
52. — 16. — 12.

Fyrir »Fiskiveiðasjóðs« kemur:
Fiskveiðasjóðs.

53. — 16. — 14. Nýr liður:
Til þess að leitast fyrir urn markað fyrir fiskiafurðir

erlendis ................................................................................. 10000
54. — 16. — 15. Nýr liður:

a. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötsölu- og kjötverkunar- 
rannsókna ......................................................................... 1600

b. Utanfararslyrkur í sama skyni ....................................  6000
55. — 16 — 16. (Heimilisiðnaðarfje!.).

a. Fyrir »5000« k e m u r ..........................................................  8000
b. Nýr liður:

Til Þórdísar Ólafsdóttur frá Fellsenda, til að halda 
uppi kenslu í hannyrðum og öðrum kvennafræðum í 
Dalasýslu .........................................................................  400

56. — 16. — 27. b.
Fyrir »Ferðakostnaður« kemur:
Ferðakostnaður hans.

57. — 16. — 31. (Leiðb. um húsagerð til sveita).
a. Fyrir orðin í a-lið: »eða vinnu við þá húsagerð« — 

kemur:
En vinni hann auk þessa við húsagerð einstakra 

manna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er rennur í 
landssjóð.

b. Nýr liður:
Til að gera Eyrarfoss í Laxá í Svínadal laxgengan, 

þó ekki yfir þriðjung kostnaðar, alt a ð ............................ 800
58. — 18. — II. a. 3. (Sig. Jónsson f. ráðb.).

Fyrir »1500« kemur................................................................  1000
59. — 18. — II. c. (Uppgjafaprestar).

a. Liður 1 . (Stef. Steph.) fellur niður.
b. Nýr liður:

Til Guðlaugs Guðmundssonar ........................................ 500

Alpt. 1922. A (34. löggjafarþing). 35
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000

60. Við 18. gr. II. h. 3. .
Liðurinn verður svo:
Til Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og til sonar þeiria Þor- 
steins Erlingssonar 300 kr............ .........................................

61. — 18. — II. i. 5. (Páll Erl.).
Fyrir »500« kem ur.................................................................  800

62. — 18. — II. i. 7. Nýr liður:
Til Einars Guðmundssonar, fyrrum vegavinnustjóra ... 300

63. — 18. — II. i. 10. (Steinunn Sig.).
a. Fyrir »300« kemur .......................................................... 400
b. Athugasemdin (Á styrkveitingar ... launalaganna) 

verður svo:
Á styrkveitingar í II. a—i greiðist dýrtíðaruppbót 

að hálfu samkvæmt verðstuðli.
64. — 19. — Ný málsgrein:

Stjórninni er heimilt að endurgreiða P. J. Thorsteinsson 
útgerðarstjóra alt að 10000 kr. af síldartunnutolli frá 
árinu 1919, ef ástaeður reynast samskonar og voru fyrir 
greiðslunni til Ásgeirs Pjeturssonar í 19. gr. síðustu 
íjárlaga.

65. Við 2 1 . gr. 4. Nýir liðir:
a. Alt að 5000 kr. lán handa bændum í Hrunamanna- 

hreppi, til að koma upp smjöriíkisgerð við Árlækjar- 
rjómabú. Lánið veitist gegn tryggingu, er stjórnin tekur 
gilda, og gegn 6°/o ársvöxtum og endurgreiðslu á 20 
árum.

b. Til að koma á fót kjötniðursuðu við hveri í Reykholts- 
dalshreppi í Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, 
er stjórnin tekur gildar, og gegn 6°/o ársvöxtum og 
endurgreiðslu á 30 á r u m .................................................  30000

c. Alt að 8000 kr. handa Reykhóla-, Geiradals- og Gufu- 
dals-hreppum, til að kaupa jörð til læknisseturs fyrir 
Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð sýslu- 
nefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari trygg- 
ingu, er landsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtast með 
6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 30 
árum.

d. Alt að 11000 kr. handa Árpessýslu, til að kaupa jörð- 
ina Laugarás fyrir læknissetur, með samskonar skil- 
yrðum.

e. Alt að 20000 kr. til að koma upp ostagerðarbúum.
Lánin eru veitt eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands, 
gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. Lánin eru 
ávöxtuð með 6°/o og endurgreiðast á 20 áium.

f. Alt að 30000 kr. til Jóns ísleifssonar verkfræðings, til 
að reisa hús með nýrri og ódýrari gerð en hjer hefir
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þekst. Lánið er veitt til 15 ára og með 6°/o ársvöxtum, 
gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar.

Wd. 118. MefndarálU

um frv. til laga um breytingu á almennum viðskiftalögum, nr. 31, 11. júlí 1911.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir alhugað frv. og hefir ekkert fundið við breytingarnar að at-
huga. Þær eru aðallega leiðrjettingar á róngum þýðingum á viðskiftalögunum,
sem stófuðu af því, að ólögfróður maður þýddi lögin upphaflega. Breytingarnar
sumar eru miðaðar við íslenska verslunarháttu og venjur. Nefndin leggur einróma 
til, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 17. mars 1922.

Stefán Stefánsson, Gunnar Sigurðsson, Jón Þorláksson,
form. framsm. fundaskr.

Einar Þorgilsson. Björn Hallsson.

(A. VI, 3). •

(C. V, 2).

Md. 110. llefn d ará lit

um tillögu til þingsályktunar um innlenda skiftimynt (þskj. 30).

Frá samvinnunefnd viðskiftamálanna.

Nefndin befir athugað þessa tillögu og lætur í Ijós um bana svofelt álit: 
í greinargerð þeirri, sem tillögunni fylgir (sjá þskj. 30), er sýnt fram á 

þörfina á innlendri skiftimynt, einkum tí-eyringum og tuttugu-og-fimm-eyringum, 
og verður það ekki endurtekið hjer, sem þar er sagt. En nefndin hefir spurst 
fyrir bjá ýmsum aðiljum og sannfærst um, að þar er ekki ofsagt af smápeninga- 
leysinu, nema síður sje, þvi að jafnvel koparpeningum mun safnað til út- 
flutnings nú upp á síðkaslið, síðan fækka tók um hina smápeningana. En auk 
þess, sem þar er greint af ástæðum fyrir nauðsyn þess að afla innlendrar skifti- 
myntar, má nefna það, að síðan verðmunur kom á danska krónu og íslenska, 
til halla fyrir þá íslensku, þá verður það talsverður baggi á þeim, sem flytja 
þarf inn smápeninga, en það er einkum rikissjóður, og næst á eftir honum 
bankarnir. Ríkissjóður verður að borga smápeningana i dönskum krónum, en
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lætur þá úti sem íslenskar krónur. Þeir eru fluttir úr landi, og þarf þá að afla 
nýrra, og er þetta óstöðvandi hringrás, þar sem ríkissjóður ber hallann af geng- 
ismuninum. Síðan á nýári i fyrra hefir ríkissjóður einn flutt inn smápeninga 
fyrir um 38000 kr., en það hefir verið langsamlega ófullnægjandi. Sjest af þessu, 
að það verður ekki svo lítil upphæð, sem ríkissjóður tapar á því að flytja inn 
smápeningana meðan gengismunur nemur nokkru verulegu, einkum ef hann 
ætlar að flytja inn nokkurn veginn það, sem þörf væri á.

Þegar til þess kemur að ákveða, með hvaða hætti sje best að ráða bót 
á þessum vandkvæðum, er einkum um 3 leiðir að ræða:

1. Að gefnir sjeu út seðlar, er gildi t. d. 10 aura og 25 aura.
2. Að nota frímerki í þar til gerðum umbúðum, og
3. Að láta slá smámyntir.
Ad. 1. Reynslan með krónuseðlana íslensku er ekki mjög hvetjandi þess, 

að halda lengra eftir þeirri braut, eins og meðferðin er á þeim og útreiðin hjer 
á landi. í raun rjettri þyrfti, ef það ráð væri upp tekið, að láta menn hafa með 
seðlunum veski til þess að geyma þá í, en það væri alldýrt og óvíst að not- 
að yrði.

Ad. 2. Frímerki i sjerstökum, þar til gerðum umbúðum eru notuð sum- 
staðar, t. d. í Frakklandi, og í sjálfu sjer eru slikir »peningar« ekki óhandhægir, 
og ódýrir verða þeir þar, sem kaups\Tslumenn og fyrirtæki ýms kosta umbúð- 
irnar fyrir að fá að auglýsa á bakhlið »peninganna«. En ætti að taka þetta upp 
hjer, yrði að sjálfsögðu að hafa vjel til þess að setja málmumbúðirnar utan um 
frimerkin og útbúning til þess að setja auglýsinguna á bakið, svo að hún máist 
ekki þegar og fari illa, og við það yrði að hafa mann eða menn, og er ekki að 
órannsökuðu máli tök á að vita, hvað kosta mundi. Talsverð afgreiðsla yrði og 
á þessu og óvíst, að viðstöðulaust gengju út til auglýsinga hjer svo mörg stykki, 
sem þörf væri á, og loks eru þessir »peningar« ekki eins þægilegir og nothæfir 
nje jafnendingargóðir og málmmyntir.

Ad. 3. Þá er eftir sú leiðin að láta slá smámyntir úr málmi.
Upplýsinga hafði verið leitað af landsstjórninni um þetta mál gegn um 

sendiherra vorn í Kaupmannahöfn, bæði úr hvaða efni mundi vera hentugast að 
slá slíkar myntir og hvað kosta mundi. Járn, sem er ódýrast, er ekki talið hent- 
ugt, endist illa, ryðgar, er ljótt og ekki þrifalegt og verðmunur þess til þessarar 
notkunar hverfandi. Nikkel talið best, og mundu tí-eyringar og tuttugu-og-fimm- 
eyringar fást gerðir í myntsláttunni í Kaupmannahöfn fyrir 4 aura stykkið. Talið 
er hæfilegt að slá 300000 stykki af hvorri tegundinni, og mundi það þá kosta 
kr. 24000,00. Verðgildi þessara smápeninga væri:

300000 X 10 aurar..................................................kr. 30000.00.
300000 X 25 aurar — 75000.00.

Samtals kr. 105000^00.

Ef kr. 1000.00 eru áætlaðar fyrir kostnaði við flutning o. s. frv., væri af- 
gangurinn þá kr. 80000.00, sem þá væri rentulaust lán, sem ríkissjóður nyti, þar 
til myntirnar væru innleystar af nýju, en 5°/o renta af þeirri upphæð borgaði 
kostnaðinn allan á um 6 árum. En þó er óþarft að reikna svo, því að það er 
fyrir að vita, að þegar þessir smápeningar yrðu kallaðir inn, væri allmikið týnt
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j eða haldið eftir, svo að í raun og veru mundi kostnaðurinn hafast upp allur eða 
j þvi sem næst, enda hann ekki meiri en sem þeim halla nemur, sem rikissjóður 
j hefir af flutningi smápeninga frá Danmörku á skömmum tíma, þegar gengis- 
j munur fellur á.

Þegar auk þess er litið á það, að þennan kostnað við ínyntslálluna má 
sjá með vissu fyrir fram, að þessi ráðstöfun kæmist á alveg brotalaust, án þess 
að hafa í för með sjer umstang og óvissu þá, sem er í sambandi við það að 
nota frimerki, og að þá fengist skiftimynt i þvi formi, sem alþjóð er vönust og 
kann best við, þá sýnist lítil ástæða til annars en velja þá leiðina.

Nefndin leggur því til, að þingsályktunartillagan verði samþykl óbreytt, 
j en lætur þess jafnframt getið, að hún telji ekki að svo komnu þörf á að láta 
] slá nema þær tvær tegundir mynta, sem gildi 10 aura og 25 aura.

Alþingi, 17. mars 1922.

H. Steinsson, Ó. Proppé,
j  orm. samv.-n. og Ed.-n., ritari í Ed. skrif. samv.-n. og Nd.-n.

Sveinn Ólafsson, Sigurður Jónsson, Magnús Jónsson,
form. Nd.-nefndar. skrif. nefnd. i Ed. frsm. í Nd.

Björn Kristjánsson. Sigurj. Friðjónsson. Einar Þorgilsson. Karl Einarsson.

Ing. Bjarnarson. Jón A. Jónsson. Pjetur Þórðarson.

Fjárveitinganefnd Nd. hefir ekkert að athuga við fjárhagsatriði málsins.

Alþingi, 17. mars 1922,

Þorleifur Jónsson.

j (B. XXXV, 1).
t
j Id . 120. Frumvarp

j til laga um breyting á lögum nr. 36, 28. nóv. 1919, urn þingfararkaup alþing- 
1 ismanna.

Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.

1. gr.
3. gr. laga nr. 36, 28. nóv. 1919, um þingfararkaup alþingismanna, skal 

! úr lögum numin.

2 . gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1922.
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G r e i n a r g e r ð .

Það er skoðun ýmsra þingmanna, eftir þvi seni nú er á daginn kom- 
ið, að hagur ríkissjóðs sje svo bágborinn, að honum sje nauðsyn á að svifta 
fátækar ekkjur og gamalmenni rjettmætum dýrtíðarbótum. Ef þessi skoðun 
um ástand rikissjóðs og þessi aðferð til að minka útgjöld hans er i meiri 
hluta á þessu þingi, sem jeg vel get trúað, þá vil jeg með þessu frumvarpi 
leyfa mjer að benda hv. þingmönnum á það, að svo framarlega sem ríkissjóð- 
ur, að þeirra áliti, ekki er lengur fær um að uppfylla þær skyldur sínar, að 
greiða rjettar dýrtiðarbætur, þá er það skylda þeirra að taka fyrst af sjálfum 
sjer, áður en þeir ráðast á aðra. Enda veit jeg, að margir þingmenn, bæði jeg 
og aðrir, munu hugsa svo, að þeir vilji heldur verða af nokkrum hluta hinn- 
ar sanngjörnu þóknunar heldur en taka brauðið frá fátæklingunum.

Nánara í framsögu.

(A. XIX. 2).

líd . 121 liefu d ará lit

um frumvarp til laga um breyting á og viðauka við lög nr. 6 , 31. mai 1921.

Frá fjárhagsnefnd.

í 2 . gr. nefndra laga er gert ráð fyrir, að fyrir 1 . júní þ. á. skuli ákveða 
með lögum, hvernig seðlaútgáfu rikisins skuli hagað. Hin fráfarandi ríkisstjórn 
hefir eigi sjeð sjer fært að koma fram með frumvarp um þetta efni, sem 
hefði í sjer fólgið verulegt frambúðarfyrirkomulag, en hins vegar ætlaðist hún 
til, að frumvarp þetta, ef fram gengi, yrði að eins skoðað sem bráðabirgða úr- 
lausn á þessu máli.

Nefndin lítur svo á, að ákvæði laganna nr. G frá síðasta þingi orki 
ekki tvímælis um það, að íslandsbanki eigi ekki hjeðan af að hafa i umferð 
meira en 8 miljónir kr. í seðlum á timabilinu til 31. október þ. á., en eftir 
þann tima á sú upphæð að fara minkandi, eftir þar um setlum reglum.

Það varð þvi einróma álit nefndarinnar, að rjettara væri að breyta 
orðalagi 1 . gr. nokkuð, svo ekki væri um að villasl, hvorum bankanum væru 
ætlaðir »toppseðIarnir«, ef til kæmi.

Ákvæði 2. gr. frumvarpsins áleit nefndin að hefðu mátt vera í fullu 
samræmi við lögin frá síðasta þingi, um sama efni, sjerstaklega að því er 
snertir staflið b, nefnilega að gjaldið til rikissjóðs væri miðað við þann 
hluta seðlanna, sem bankanum ber ekki bein skylda til að málmtryggja; en 
með því að þetta hefir ekki verulega þýðingu, þegar frá líður og bankinn fer 
að draga inn seðla sína að verulegum mun, varð það úr, að við svo búið 
mætti standa eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Þó vill nefndin taka það fram, 
að hún lítur svo á, að innieign í erlendum bönkum, umfram það sem lög-
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j ákveðið er, geti ekki komið til greina sem seðlatrygging, þegar reiknað er 
i gjaldið til ríkissjóðs.

Hvað staflið c. viðvíkur, þá getur nefndin fallist á, að bankinn greiði 
I gjald til rikissjóðs, sem cr 2n o undir forvöxtum lians, vegna þess að varla 
i getur hjá því farið, að nokkur kostnaður og áhætta hljóti að vera samfara 
i seðlaútgáíunni.

Með tilliti til þess, sem að framan greinir, leyíir nefndin sjer að koma 
j fram með eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGU:

Í Við 1. grein.
Síðari hluti 2. málsgreinar, frá orðunum »vegna viðskifta innanlands«, 

orðist þannig:
skal ríkisstjórnin hlutast til um, að Landsbankinn selji í uroferð þá 

iseðla, er nauðsyn krefur. Af þeim seðlum, er Landsbankinn á þennan hátt 
jgefur út, umfram þá 3/4 miljónar, er hann nú hefir frá rikissjóði, skal hann 
jgreiða gjald, sem er 2°/o undir forvöxtum hans. Af þeim hluta aukaseðlanna, 
1 er málmtrygðir kynnu að verða, greiðist ekkert gjald.

Alþingi, 16. mars 1922.

M. J. Kristjánsson, Jón A. Jónsson,
formaður og framsögum. fundaskrifari.

Jakob Möller. Jón Baldvinsson. Þorl. Guðmundsson.

(A. I, 3).

jlt'd. 122. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá Þórarni Jónssyni, Jóni Sigurðssyni og Pjetri Ottesen.

1. Við 10. gr. C. 1. (Sendiherra).
a. Fyrir »20000« kemur ............................................................................  12000
b. — »3000« —   2000
c. — »5000« —   2000

2. Við 14. gr. B. I. b (Aukakennari við háskólann).
Liðurinn fellur niður.

3. — 15. gr. 19. a. (Skáld og listamenn).
Fyrir »20000« kemnr ............................................................................ 10000
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Sd. 123 Meíiidarálit

um frv. til laga um prestsmötu af Grund í Eyjafirði.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og leggur eindregið til, að það verði 
samþykt óbreytt.

Alþingi, 17. mars 1922.

M. J. Kristjánsson, Þorl. Guðmundsson, Jón A. Jónsson, 
formaður. framsögumaður. fundaskrifari.

Jakob Möller. Jón Baldvinsson.

(B. II, 4).

(A. X, 4).

Wd. 124. Wefndarállt

um frv. til laga um verslunarskýrslur.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þelta og leggur óskift til, að það verði sam- 
þykt í hv. deild, með þeirri breyting á þskj. 53, sem hv. efri deild hefir gert 
við það.

Alþingi, 18. mars 1922.

Stefán Stefánsson, Einar Þorgilsson,
form. framsögum.

Jón Þorláksson. Björn Hallsson. Gunnar Sigurðsson.



ld . 125. Brcyting;arlllltígur

við frv. til laga um að veita ríkinu einkarjett tii þess að selja alt silfurberg,
sem unnið verður á íslandi.

Frá Sveini Ólafssyni.

1 . 1 . gr. orðist svo:
Ríkið heíir einkarjett til sölu á öllu íslensku silfurbergi, sem úr landi 

er flutt.
2. Fyrirsögn frumvarpsins verði:

Frumvarp til laga um einkasöiu ríkisins á silfurbergi.

(A. I, 4).

Aíd. 136. Breytlngartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá minni hluta fjárveitinganefndar.

1. Við 13. gr. B. II. 1—4 og 6—7 (Flutningabrautir).
I.iðirnir falla niður.

2. Við 13. gr. B. III. 1 — 4 (Þjóðvegir).
Liðirnir falla niður.

(A. I. 5).

Kd. 137. Wefndarállt

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárv.nefndin sendir nú frá sjer frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1923 til 
háttv. deildar, ásamt breytingartillögum sínum og athugasemdum. Nefndin hefir 
haldið 28 fundi og haft til meðferðar og yfirlestrar 160 skjöl, mörg þeirra um- 
fangsmikil. Allmörgum fundum hefir hún orðið að verja til viðtals við ríkis- 
stjórnina, nokkra starfsmenn ríkisins og aðra fleiri, ulan þings og innan, er upp- 
lýsingar þurftu að gefa eða erindi þurftu að flytja. — Fjárveitinganefndinni hefir 
aldrei fyr verið fengið í hendur jaínörðugt viðfangsefni, eða ef til vill rjettara sagt 
jafnóvinnandi verk og i þetta sinn, þar sem þjóð og þing yfirleitt hefir krafist þess, 
að hún skilaði frumvarpinu frá sjer tekjuhallalausu, enda er það í fullu sam- 
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ræmi við vilja flestra nefndarmanna. Pessu marki var nú því erfiðara að ná 
sem stjórnin hafði skilað frumvarpinu með um 200000 kr. tekjuhalla. Munu þó 
engir mæla, að hún hafi sýnt örlæti þar. Upphæðir þær, sem gjaldarýrnunin 
helst gæti komið niður á og venjulegt er að menn fyrst höggvi skarð í, sem sje 
verklegar framkvæmdir, eru í frumvarpinu mjög lillar og á sumum sviðum alls 
engar. þar að auki er mikið af þeim endurveitingar, þ. e. framkvæmdir, sem 
fjárveitingarvaidið hefir ár eftir ár einsett sjer að vinna, en jafnótt orðið að 
fresta. Á þessu má sjá, að erfitt er þar um vik og samviskusök að halda ár 
eftir ár niðri framkvæmdum þeim, er beinlínis eða óbeinlínis styðja og efla at- 
vinnuvegi vora, og þá ekki síst á þessum tímum, þegar höfuðáhersluna verður 
að leggja á framleiðsluna. þrátt fyrir þetla hefir meiri hluti nefndarinnar fundið 
sig knúðan til þess að leggja til, að nokkur hluti af þessum framkvæmdum yrði 
látinn falla niður.

f*á ber einnig á það að líta, að flestar aðrar upphæðir í fjárlögunum, er 
nokkuð munar um, eru að meira eða minna leyti lögbundnar, og þeim því ekki 
unt að breyta með fjárlagaákvæðum einum, heldur þurfa aðrar lagabreytingar 
þar til að koma. Eins og kunnugt er, hefir nefndin gert eina tilraun til laga- 
breytingar og sent háttvirtri deild frumvarp eitt, er til sparnaðar mátti horfa. Af 
því, sem hjer er sagt, og af viðtökum þeim, sem frumvarp þetta hefir fengið, má 
nokkuð sjá, hversu óvinnandi verk það er að jafna að fullu halla fjárlagafrum- 
varpsins, ekki síst, ef ekki má vænta eindregnara stuðnings háttv. deildar en 
enn þá er raun á orðin.

Samt sem áður er það víst, að nefndin þykist vilja reyna nú sem fyr að 
halda gjöldunum sem mest í skefjum og reyna eftir megni að láta tekjuhallann 
verða sem allra minstan, jafnvel þótt það muni koma víða hart niður og ýmsa 
undan að svíða.

Um íjárhagsástand ríkissjóðs þykist nefndin ekki þurfa að skrifa, heldur 
má vísa í ræðu fjármálaráðherrans við fyrstu umræðu þessa frumvarps. Að eins 
vill nefndin taka það fram, að henni finst ástandið að vísu allalvarlegt, en þó 
hvergi svo í örþrot komið sem ýmsir af þingmönnum hafa látið á sjer skilja, 
enda telur nefndin það geta orðið oss til mikils tjóns, ef út um heiminn bærust 
öll þau örvæntingaróp, sem oft og einatt heyrast í þingsalnum.

I.

Sú nýlunda bar við við fyrstu umræðu þessa máls, að til þessarar nefndar 
var einnig vísað tekjubálki fjárlagafrumvarpsins. Er þelta áreiðanlega góð nýbreytni, 
enda á hana bent á síðasta þingi af framsögumanni nefndarinnar og öðrum þing- 
mönnum. Annars getur nefndin ekki farið mörgum orðum um tekjuhliðina, enda 
gerir hún ekki við hana miklar breytingartillögur. Telur hún þó rjett að lagfæra 
nokkra liði eftir þeim upplýsingum, sem hún hefir fyrir hendi.

Erfðafjárskattinn vill nefndin hækka um 25 þúsundir, og mun það ekki 
þykja óvarlegt, þegar þess er gælt, að þessi tekjuliður varð rúmar 70 þús. kr. 
siðastliðið ár.

Aftur á móti vill nefndin lækka tóbakslollinn um 100 þús. krónur. Þessi 
liður varð tæpar 400 þúsundir árið 1921, og þótt toliurinn sje nú nokkuð hærri
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en þá var, þá telur nefndin mjög ólíklegt, að tekjurnar af honum hækki að sama 
skapi; þykist hún þvert á móti sannfærð um það, að innflutningur tóbaks verði 
talsvert minni en þá var.

Vörutollinn vill nefndin einnig lækka, og það um 200 þús. kr. Að visu 
nam þessi tekjuliður siðaslliðið ár hált á 1300. þús. króna, en vegna hins rnikla 
sparnaðaráhuga, sem nú hefir gripið allan þorra manna, svo að jafnvel hafa 
myndast samtök um að kaupa sem minst af útlendri vöru, þá þykist nefndin 
sannfærð um, að innflutningur verði mun minni en síðastliðið ár, og væri því 
óvarlegt að áætla vörutollinn meira en 1 miljón.

Pósttekjur vill nefndin aftur á móti hækka. Þessar tekjur urðu árið 1921 
rúmar 430 þús. kr., og getur nefndin enga ástæðu sjeð til þess, að þessar tekjur 
verði minni næsta ár, ef sömu töxtum verður haldið, er nú gilda.

Símatekjurnar vill nefndin einnig hækka, af svipaðri ástæðu, og telur 
ekki óvarlega farið. Þær urðu árið sem leið 1100 þúsundir.

II.

Nú skal vikja að gjaldahlið frumvarpsins og breytingum þeim og athuga- 
semdum, sem nefndin vill við hana gera.

10. gr.
Nefndinni þótti nokkuð há sú upphæð, er fer til launa starfsmanna 

stjórnarráðsins. Leitaði hún því upplýsinga um þetta og átti tal um það við 
fráfarandi stjórn. Spurðist hún fyrir um það, hvort ekki mundi unt að fækka 
starfsmönnum og lengja skrifstofutímann. Stjórnin taldi ekki unt að fækka starfs- 
mönnunum, en áleit, að vel mætti takast að lengja skrifstofutimann um eina 
klukkustund á dag. Mundi sú ráðbreytni geta haft þau áhrif, að ekki mundi 
þurfa eins fljótt að fjölga starfsmönnunum eins og annars mætti búast við, vegna 
sivaxandi starfa stjórnarráðsins. Væntir nefndin þess, að þetta ráð verði upp tekið.

Samkvæmt frumvarpinu er hverjum nefndarmanni í Sambandslaganefnd- 
inni ætlaðar 2000 krónur á ári. Nefndinni þótti þetta nokkuð hátt fyrir ekki 
meira starf, og leitaði því upplýsinga hjá stjórn og nefndarmönnum sjálfum, um 
það hvernig upphæð þessi væri til orðin og ákveðin. Kom það þá i ljós, að sam- 
bandslaganefndarmenn skoðuðu þessa upphæð samningsbundna og töldu ekki 
unt að breyta henni á þessu nefndarkjörtímabili. Margir fjárveitinganefndar- 
manna lita samt sem áður svo á, að þelta geli orkað tvimælis, þar sem svo 
er fyrir mælt, að fjárveitingavaldið ákveði þóknun til þessara manna, en óvíst, 
hvort það geti talist rjett, að samþykki þess hafi nokkurn tíma verið leitað. 
Nefndin vill þvi láta skeika að sköpuðu um þetta atriði og færir þóknun til hvers 
nefndarmanns niður í 500 kr. á ári.

11. gr. A.
Nefndin vill lækka skrifstofukostnað sýslumanna og bæjarfógeta utan 

Reykjavikur um 10 þús. kr. Prátt fyrir það, þótt stjórnin hafi gert ráð fyrir 
talsverðri lækkun á þessum lið, þá virðist nefndinni, eftir skrá þeirri, er hún heflr 
fengið frá stjórnarráðinu, liður þessi enn óþarflega hár og hyggur, að engin vand-
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kvæði muni verða á þvi að lækka enn þær upphæðir, er til hinna einstöku 
sýslumanna eiga að fara. Gnda má sjálfsagt líta svo á, að hjá sumum sýslu- 
mönnum geti um mjög lítinn annan skrifstofukostnað verið að ræða en kostuað- 
inn við þingaferðir. Jafnframt vill nefndin beina því til stjórnarinnar, að gæta 
hinnar ítrustu sparsemi við úthlutun þessa fjár, því að ekki er óhugsandi, að hún 
geti komist að þeirri niðurstöðu, að nefndin hafi ofriflega áætlað.

B.
Upphæðina til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar, sem er áætlunar- 

upphæð, vill nefndin hækka að mun. Upphæð sú, er í stjórnarfrv. stendur, getur 
ekki komið til nokkura mála, þar sem nokkurn veginn er víst, að í Reykjavík 
einni muni þelta kosta að minsta kosti 12000 kr.

12 . gr.
Skrifstofukostnað landlæknis vill nefndin lækka og telur líklegt, að hann 

muni komast af með þessa upphæð, þar eð gera má ráð fyrir, að alt fari lækk- 
andi, er að þessu lýtur.

Útsveitarmenn á Fljótsdalsbjeraði bera sig illa vegna læknisleysis. Hafa 
þeir hvað eftir annað gert tilraun til að fá myndað þar nýtt læknishjerað, en 
enn þá ekki fengið því framgengt á Alþingi. Nú vilja þeir sjálfir gera tilraun til 
þess að ráða til sín lækni, án þess að embæltislæknir verði, en telja sig ekki 
þess umkomna að launa honum að fullu úr eigin vasa. Fara þeir því fram á, 
að mega nota styrk þann, er þeim hefir verið ætlaður til læknisvitjunar, upp í 
laun væntanlegs læknis, og auk þess að fá viðbótarstyrk, er að eins komi til út- 
borgunar, ef læknir fæst. Nefndin vill verða við hvorum tveggja þessum tilmælum, 
enda þólt hún telji vafasamt, hvort það muni að haldi koma, vegna læknafæðar- 
innar hjer á landi.

Styrkinn til augnlæknisins i Reykjavík vili nefndin færa niður og gera 
jafnan styrknum til hinna annara sjerfræðinga, er kenna við háskólann og 
fjárlagastyrks njóta. En þar eð styrkurinn til þessa læknis hefir i raun og 
veru verið bundinn því skilyrði, að hann ferðaðist umhverfis landið á ári hverju, 
og hefir meðal annars fyrir þá sök verið hærri en hinna, þá vill nefndin taka 
þá kvöð af honum um leið og hún færir styrkinn niður, og fellur þá að sjálf- 
sögðu einnig niður upphæð sú, er honum er ætluð til ferðakostnaðar.

Athugasemdin um eftirlaun læknisins á Vífilsstöðum álitur nefndin að ekki 
eigi heima í fjárlögum, og vill því fella hana niður. En ekki ber þó að skilja 
þessa tillögu þannig, að nefndin vilji leggja dóm á skoðun þá um rjettar- 
kröfu læknisins til eflirlauna frá ríkinu, er stjórnin telur hann eiga samkvæmt 
samningum.

Athugasemdina við rekstrarslyrkinn til sjúkrahúsa vill nefndin láta halda 
sjer eins og i núgildandi fjárlögum, og verður þá fjárhæð sú, er þar um ræðir, 
um leið áætlunarupphæð.

Byggingarstyrkinn til sjúkrahúsa vill nefndin láta fella. Að vísu er henni 
kunnugt, að á mörgum stöðum er nauðsynlegt i mjög náinni framtíð að reisa 
sjúkrahús og læknisbúslaði með sjúkraskýlum, sem rikinu mun skylt að styrkja 
á sínum tíma. En samt sem áður vill nefndin, að styrkurinn falli niður á þessu
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ári, til þess að vara menn við að ráðast i dýra húsagerð á þessum tímum. Gnda 
mundi upphæð sú, er i frv. stendur, ná mjög skamt, ef á annað borð væri af 
stað farið.

Hin nýbyrjaða berklavarnarstarfsemi fjelagsins »Liknar« virðist, eftir 
skýrslum, er fyrir liggja, hafa komið að mjög miklum notum og fyllilega uppfylt 
vonir þær, er menn böfðu gert sjer til hennar. Vísast um þetta efni til skýrslu 
þeirrar og reiknings, er fyrir Alþingi liggja. Álítur nefndin þvi sjálfsagt að láta 
fjelagið balda hinum sama styrk og í núgildandi fjárlögum, svo að í engu heft- 
ist starfsemi þess, ekki sist þar eð svo mikið fje kemur annarsstaðar frá, bæði 
frá bæjarsjóði Reykjavíkur og einstökum mönnum.

Vegna sífeldrar eklu á lærðum bjúkrunarkonum hjer á landi, hefir það 
undanfarin ár þótt sjálfsagt að styrkja efnilegar stúlkur til þessa náms í útlönd- 
um. Þessum sið vill nefndin balda, og mælir þvi með einum þess háttar styrk.

Gísli Sigurðsson í Krossgerði á Berufjarðarströnd sækir um utanfarar- 
styrk i því skyni að fá smiðaðar umbúðir, er að nokkru geti bætt honum lam- 
anir þær í útlimum, er hann fekk upp úr veikindum fyrir 17 árum.

Nefndin vill gjarnan sýna viðleitni að bjálpa þessum manni. En þar sem 
Alþingi hefir þegar styrkt mann til að Iæra umbúðagerð í útlöndum, og hann 
mun innan skamms taka til starfa, þá álítur nefndin óþarfa fyrir manninn að 
fara utan og rjettara fyrir hann að bíða, uns hann getur fengið umbúðirnar hjer. 
Nú munu umbúðirnar samt sem áður verða honum dýrar, og vill þvi nefndin 
veila honum nokkra hjálp til þeirra kaupa.

13. gr.
Meiri hluti nefndarinnar telur ekki nægilegan jöfnuð komast á tekjur og 

gjöld fjárlaganna ineð þeim öðrum tillögum, sem fjárveitinganefndin hefir leyft 
sjer að gera, og hefir því að síðustu tekið það upp sem hvert annað örþrifaráð 
að leggja til, að engir símar verði lagðir á árinu. Að vísu er honum það ljóst, að 
þetta muni geta komið sjer mjög illa, en metur hins vegar meira að skila fjár- 
lögum sem næst tekjuhallalausum en hag einstakra hjeraða.

13. gr. E.
í fjárlögum ársins 1920 var veitt fje til að reisa Hvanneyjarvitann, ásamt 

öðrum Auslfjarðavitum. Eins og kunnugt er, þá fórust þessar vitabyggingar fyrir 
á því fjárhagstlmabili, og var fjeð endurveitt til þeirra á siðasta þingi, allra nema 
Hvanneyjarvitans. Vitamálastjóri bjóst ekki við, að þess yrði þörf, af því að 
hann mundi geta nolað fyrra árs fjárveitingu. En nú hefir svo farið, að fjeð varð 
ekki notað, en vitann á að reisa á komandi sumri; þarf því að endurveita þetta
fje. Nú er að vísu ekki hægt að veita fje þetta i fjáraukalögum, eins og helst
þyrfti, en Fiskifjelagið ætlar að hlaupa þar undir bagga og lána i bráðina 
þossa upphæð. Samt sem áður vill nefndin ekki hækka fjárveitinguna til vitanna
yfirleitt, og hefir því leyft sjer að draga jafnháa upphæð af liðnum til sjómerkja,
og gerir ráð fyrir, að það muni ekki valda neinu tjóni.

14. gr.
Nefndin leggur sjerstaka áherslu á þessa grein, sakir þess, að hjer eru 

fjárveitingarnar til flestra þeirra mentastofnana, sem landi og þjóð eru meiri nauð-
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syn en flest annað og alþjóð manna ann mest. Hún hefir því víða gengið feti 
framar en stjórnin gerði í frv. sinu — og dregið úr að eins þar, er hún taldi til 
umbóta, en eigi til skemdar mentun og menning þjóðarinnar. Viðbætur nefndar- 
innar nema samtals rúmlega 49000 kr., en sparnaðartillögur hennar nema hjer 
um bil 302700 kr. Hefir greinin því grætt eitthvað 253500 kr. á meðférð nefnd- 
arinnar, ef tillögur hennar ganga fram.

Nefndinni þykir hlýða að gera nokkra grein fyrir einstökum lillögum.
Það varð niðurstaða í nefndinni að leggja til að lækka skrifslofufje bisk- 

ups um 2000 kr., og er það að nokkru leyti í samræmi við tillögur hennar um 
skrifstofufje landlæknis.

Margar beiðnir hafa borist um slyrk lil að húsa prestssetur, og þólti 
nefndinni nauðsyn til bera að verða vel við nauðsyn þessara manna. Hitt þótti 
henni ekki fært, að veita svo mikið, að allir væru bænheyrðir á einu ári. Hún 
tók því það ráð að veita nokkra fúlgu til þessa, og ætlar kirkjumálastjórninni að 
sjá, hvar bráðust er þörfin. Ætti slík fjárveiting ætíð að standa i fjárlögum, og 
mundi þá ganga fram verkið á fám árum, svo að hver prestur hefði sæmilega 
húsaðan bæ.

Þá leggur nefndin til, að dyravörður i lærða skólanum fái fje til ræsting- 
ar. Siöasta þing hafði samþykt þessa fjárveiting, en nokkur tregða varð á greiðslu 
og lauk svo, að dyravörður fór. Annar nýr var þá ráðinn og skyldi eigi hafa ræst- 
ingarfje. En þó fór svo, að nú ritaði skólastjóri nefndinni og bað um fje þetta, 
og kvaðst eigi ella mundu fá haldið dyraverðinum. Taldi nefndin þetta fulla 
sanngirni.

Þá hefir nefndin lagt til að skólagjöld verði tekin í gagnfræðadeild lærða skól- 
ans, í gagnfræðaskólanum á Akureyri, i kennaraskólanum, í stýrimannaskólanum og 
vjelstjóraskóianum. Hugsar nefndin sjer, að hver nemandi sje látinn greiða 100— 
150 kr. i skólagjald á ári, og sje þó eigi tekið af þeim, er nú eru komnir i skól- 
ana, heldur af þeim, er hjer eftir koma i þá. Auk þess ætlast nefndin til, að gáf- 
aðir og námfúsir fátæklingar geti fengið ókeypis kenslu, eftir tillögum skólakennara.

Það varð ofan á í nefndinni að fella niður fjárveitingu til verslunar- 
skólanna. Voru taldar þær ástæður til, að nóg mundi nú vera af mönnum með 
þeim lærdómi, og mundi þvi eigi saka, þótt skólar þessir legðust niður um stund, 
þar til, sögðu sumir, er settur væri á fót ríkisskóli í verslunarfræði á næstu árum.

Nefndin hefir lagt til að veita fje til þess að semja og gefa út ljósmæðra- 
kenslubók, og fór þar eftir tillögum landlæknis, er taldi fyrir henni rik rök til 
þessa og fulla nauðsyn.

Enn hefir hún lagt til að hækka fjárframlag til kvennaskólans á Blöndu- 
ósi, til þess að rjettara yrði hlutfallið milli þeirra tveggja kvennaskóla, er ríkið 
styrkir. Kaus hún heldur þessa leiðina en að lækka hinn.

Þá leggur nefndin til, að barnafræðslan verði styrkt með 100000 kr., en 
skyldur landssjóðs hverfi til hjeraðanna, i samræmi við frumvarp það til laga 
um þessi efni, sem nefndin hefir flutt og rætt hefir verið eigi alllítið í deildinni. 
Þar sem þessi tillaga fer fram á breyting og niðurfærslu á lögboðnum gjöldum, 
verður samþykt hennar að byggjast á því, að deildin ætli sjer að samþykkja 
fyrnefnt frumvarp. 1 sambandi við þessa tillögu eru og þær tillögur nefndarinnar, 
að XIII, 2 og 4 verði svo orðað, sem segir í breytingartill. á þskj. 117. Hins 
vegar eru XIII, 3, 5 og 6 sjálfstæðar tillögur. Einkum leggur nefndin fast og
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einróiaa móii því, að reist verði barnaskólahús þessi árin, meðan húsagerð er svo 
dýr sem nú er, og er því gersamlega mótfallin, að nokkurn tíma verði reist 
heimangöngu-skólahús í sveitnm, er hún telur hinn mesta voða.

Nefndin hefir hækkað fjárveitinguna til unglingaskóla upp i 50000 kr. og 
ætlast til, að þessi fjárveiting nægi, þótt þessum skólum fjölgi nokkuð. Vill nefndin 
hafa fjárveitinguna rúma, til þess að hvetja menn til þess að fjölga unglinga- 
skólum. Telur netndin þá skóla eiga að vera hyrningarsteininn undir alþýðu- 
mentun vorri, með líkum hælti sem sagt var í umræðum um frumv. nefndarinnar 
um frestun fræðslulaganna. Ætlast nefndin til, að styrkur þessi fari síðan hækkandi, 
í sama hlutfalli sem skólum fjölgar.

Nefndin leggur til, að Ingibjörg Guðbrandsdóttir fái styrk til þess að 
kenna stúlkum sund og aðrar íþróttir, og hefir nefndin sannfrjett, að hún hafi 
jafnan unnið kappsamlega og að margar af stúlkum hennar hafi kent íþróttir 
sínar úti um sveitirnar og orðið til mikils gagns. Telur nefndin líklegt, að liður 
þessi hafi fallið niður af vangá.

15. gr.
Undir þessa grein laganna heyra flestar umsóknir einstakra manna, og

þar sem ætíð kemur fjöldinn allur af þeim eftir að stjórnin semur fjárlógin, þá
fer ekki bjá þvf, að nefndin verði að leggja til ýmsar fjárveitingar, sem eru ekki 
nefndar í frv., einkum þar sem hjer ræðir um listir og einstaka visindamenn. 
Telja sumir menn það nokkurs virði, að hvorltveggja njóti sín. Nokkrar sparn- 
aðartillögur ber nefndin þó fram, en allmjög þótti þó oft sinn veg hverjum. Til- 
lögur nefndarinnar fara fram á að auka gjöldin um 12800 kr., en nefndin vill 
spara 9300 kr., og aukast því gjöldin í meðferð hennar um 3500 krónur.

Um einstakar tillögur vill nefndin geta þess, að henni þótti eigi mega 
niður falla fjárveiting til þess að afrita og ljósmynda íslenskar heimildir, sem 
eru til í söfnum viðsvegar um heim og eigi má án vera. Hefir hún þvi lagt til
að setja þá fjárveiting inn aftur, enda þykir henni liklegt, að þessi liður hafi
fallið niður af ógætni.

Pá leggur nefndin til að auka litilsháttar fjárveitinguna til kaupa á ís- 
lenskum listaverkum, um eina þúsund króna. Voru allir nefndarmenn á eitt sáttir 
um það, að með þeim hætti skyldi styrkja íslenska list og auðga um leið landið 
að dýrmætum eignum, er fara síhækkandi í verði. Þetta er og að þvi leyti gróða- 
fyrirtæki, að nú fást verkin fyrir lítið verð, en mundu siðar kosta margfalt meira, 
og mundu söfn vor þó neyðast til að kaupa þau. Gn um hitt voru skoðanir 
skiftar, hversu mikið skyldi veita.

Enn leggur nefndin til, að dyravörður i safnahúsinu fái fje til ræstingar. 
Eru þar til svipuð rök sem í skólanum, og þó þvi ríkari, að hús er stærra, og 
maðurinn mun auk þess hafa umsjón hússins á hendi.

Bókasafni skólapilta, íþöku, vill nefndin veita smáupphæð til bókakaupa, 
sakir þess, hversu piltum verður nú dýrt bókbandið og viðhald safnsins. En safn- 
ið hefir lengi verið skólanum til gagns og gleði, og vill nefndin því veita þessa 
hjálp, svo að eigi þurfi fyrir þá sök að spillast, að eigi náist svo smár styrkur.

Nefndin kunni því illa, að lækkaður væri styrkur til bókmentafjelagsins, 
og færir því þá fjárveiting í samt Iag. Sömuleiðis hefir hún fært 15. gr. 12 til
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þeirrar uppbæðar, sem nú hefir staðið svo áratugum saman úg má telja fast- 
ákveðna samningsupphæð.

þá leggur nefndin til, að niður falli styrkur til Dansk-Islandsk Samfund 
og sömuleiðis styrkur til fjelagsins Islendings.

Enn varð það ofan á i nefndinni að lækka tillag til Leikfjelags Reykja- 
vikur um þúsund krónur. Var til þess talin sú ástæða, að fjelagið mundi ekki 
hafa neitt hús til ieika, en að þessi fjárhæð mundi næg til þess að leigja hús 
undir eignir fjelagsins til að geyma þær til betri tíma. Ýmsir nefndarmenn mundu 
þó heldur kjósa að auka styrkinn.

Pá hefir nefndin lagt til, að Listvinafjelagið fái 1500 kr. styrk. Þetta fje-
lag er hliðstætt við bókmentafjelagið og engu ómerkara þess starfssvið, en miklu
minni von um að fá nokkrar tekjur. Fjelagið hefir þegar gefið út eina merkilega 
bók, og var útgáfan mjög dýr, sakir litprentana, en á því er hin mesta nauðsyn, 
að fjelagið geti haldið áfram þessari útgáfu.

þá hefir meiri hluti nefndarinnar lagt til, að lækkaður verði styrkur lil 
skálda og listamanna um 5000 krónur, og munu ástæður fyrir því koma fram í 
umræðum. En öll nefndin hvarf að því ráði að fella niður athugasemdina við
15. gr. 19. a. Fjárveitinganefnd hefir ár eftir ár látið þess getið, að hún ætlaðist
til, að fje þessu væri varið til ferðastyrks, námsstyrks og skáldastyrks. Og hún
hefir látið þess getið, að hún teldi eiga að hjálpa einu eða tveim af bestu skáld- 
unum til þess að lifa starfa sínum, en eigi búta fjeð niður milli margra skálda. 
Nú hefir nefndin þó kosið þann veginn að láta stjórnarráðið veita styrkinn, og 
væntir hún, að þá muni farið að tillögum sínum. Nefndinni barst sú fregn, að 
þess mundi nú kostur að fá hið fræga söngskáld vort Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
hingað heim, til þess að glæða hjer ábuga manná á sönglist, ef ísland vildi 
styrkja hann eitthvað litilsháttar. Hann er nú orðinn gamall maður, og er því eigi 
seinna vænna fyrir oss að njóta hans og hans miklu krafta og kunnáttu. Nefnd- 
in leggur þvi til, að honum verði veittar fjórar þúsundir króna.

I fyrra hækkaði fjárveitinganefnd styrk til Bjarna Sæmundssonar skóla- 
kennara upp í 1500 kr., óbeðið. Gerði hún það til viðurkenningar fyrir merkilegt 
og mikið starf, unnið með sáralitlum styrk, og ætlaðist þá til, að svo stæði fram- 
vegis. En nú hafði stjórnin fært þetta niður í 800 kr. Nefndin vildi eigi sætta 
sig við það, og leggur því til að hækka upp i 1200 kr.

Þá hafði stjórnin lækkað vísindastyrk Helga dr. Jónssonar úr 3000 kr. 
niður i 1200 kr. Þótti nefndinni sá sparnaður tvisýnn, og leggur því til, að 
hækkað sje í 2000 kr.

Vísindastyrk til Guðmundar Guðmundssonar Bárðarsonar hafði stjórnin 
felt niður, en þar sem slíkir slyrkir eru eiginlega að eins ferðakoslnaður, þegar 
ræðir um náttúrufræðinga, þá leggur nefndin til, að hann fái 1500 kr. styrk. 
Mun það og öllum Ijóst, að þótt menn hafi kaup til hnífs og skeiðar fyrir em- 
bættisverk, þá er þeim um megn að kosta dýrar rannsóknarferðir.

Nefndin telur eigi hlýða að lækka þá fjárveiting, sem J. C. Poestion var 
ákveðin, og leggur því til, að fært sje til sama vegar sem nú er í fjárlögum.

16. gr.
Þar sem er 16. greinin, ræðir um marga þá hluli, er næslir standa hug 

nefndarmanna og landsmanna yfir höfuð. En þar eru framkvæmdir og ráðstaf-
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a n í r  um  e n d u rb æ tu r  á a tv in n u v e g u m  la n d sm a n n a ,  bæ ð i til la n d s  og s jávar. Hefir 
þv í nefndin  verið allfús til þess að  a u k a  við g jö ld in  í þessar i  grein, en hvergi 
sjeð leið til þess að  spa ra .  Hefir ne fnd in  því h æ k k a ð  g jöldin  í þessari  grein um  
24800 kr., og væ n tir  h ú n  þess, að þ in g m en n  verði sjer fylgjandi u m  þetta .

Um eins taka  liði ska l  þess gelið, er h je r  segir:
S an d g ræ ð s lu  te lu r  nefnd in  svo n auðsyn lega ,  að  þ a r  megi eng inn  frestur  

á verða  u m  f r a m k v æ m d ir  og að  eigi megi sk o r ta  fje til. H jer  er verið  ým is t  að 
v in n a  a f tu r  a f  s a n d a u ð n in n i  d ý rm æ tt  la n d  eða verja  d ý rm æ tt  lan d ,  su m s ta ð a r  
heila  h rep p a .  N efndin  leggur því til að  a u k a  þessa  f járveit ing  u p p  í 15000 kr., 
og er þó  of  lftið.

N efndin  hefir  ekki gert n e ina  b rey tingar t i l lögu  u m  16. gr. 14. c., en h ú n  
vill lá ta  þess getiö, að  h ú n  hefir  ha f t  s a n n a r  sögu r  a f  því, að  h ið  m egnasta  
ó sa m ræ m i hafi verið  í u l la rm a t in u ,  svo að  e inn  f jó rð u n g u r  hefir s tað ið  mjög 
hö l lu m  fæti g ag n v a r t  ö ð ru m . Hefir m egn ið  a f  ull eins f jó rðungs  verið  í ö ð ru m  
flokki, þó tt  ja fngóð  væri fy rs ta  f lokks ull í h in u m . N efnd in  leggur áh e rs lu  á, að 
þe tta  verði lagað  og m atið  sa m ræ m t.

N efndin  hefir  lagt til að  veita 10000 kr. til þess að ú tvega  m a rk a ð  fyrir 
ís lenskan  saltfisk. Væri þó  sennilega  rjett að  veita m eira  fje til þess að  r a n n s a k a  
f isk m ark að ,  og þ á  e in k u m  rey n a  að sjá, h v o r t  e inhver  ö n n u r  m eðferð  væ ri betri 
eða hagvæ nlegri  en sö ltun in ,  og gera  t i l ra u n ir  u m  v e rk u n  og sölu fisk jar með 
ý m su m  hætti .

Söm u  rá ð s tö fu n  leggur nefnd in  til, að gerð veröi u m  v e rk u n  og sölu  á 
kjöti. Leggur h ú n  til, að  Gísla G u ð m u n d ssy n i  gerlafræðingi verð i v e it ta r  1600 kr. 
lil þess að  gera  t i l r a u n ir  u m  k jö tve rkun ,  t. d. n ið u rsu ð u ,  k jö tgeym slu  og kjöt- 
sölu. Og a u k  þess leggur h ú n  til, að  sa raa  m a n n i  verði ve itta r  6000 kr. i ferða- 
s ty rk  til a n n a r a  la n d a  í þ e ssu m  sö m u  er indum .

J u n g f rú  Þ ó rd is i  Ó lafsd ó t tu r  vill nefnd in  veita  400 kr. s ty rk ,  sem  gert var  
á  s íðas ta  þingi og i s a m a  skyni. Hefir h ú n  sa n n a ð  m eð vo tto rð i sý s lu m a n n s  og 
prófasts , að h ú n  hafi var ið  fjenu vel og til þess, er m æ lt  v a r  fyrir  um .

H eim ilis iðnað  vill n e fnd in  s ty rk ja  sem  m est, og leggur því til að au k a  
s ty rkve iting  til þess u m  3000 k r.  og æ tlas t  til, að  f r a m h a ld  verði á þe irr i  fjár- 
veiting, svo að á því sviði v inn is t  veru lega  m ik ið  á til þ jóðþrifa .

18. gr.

Meiri h lu t i  n e fn d a r in n a r  leggur til að  læ k k a  ef t ir laun  S igu rðar  Jó n s s o n a r  
og vill he lm in g a  u p p b ó t  á  f já rve it ingar í 18. gr. II. a — i.

F re k a r i  grein v e rð u r  gerð fyrir  ti l lögum  n e fn d a r in n a r  í fram sögu.

Alþingi, 18, m a rs  1922.

þorle ifu r  Jó n sso n ,  B jarn i  J ó n sso n  frá Vogi,
fo rm að u r .  f r a m sö g u m a ð u r .

J ó n  S igurðsson . E i r ik u r  E in a rs so n .  P je tu r  O ttesen.

M agnús P je tu rsson , 
sk rifari  og f ra m sö g u m a ð u r .  

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing),

Þórarinn Jónsson.

37
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Ed. 198 . L ög

u m  l æ k k u n  á a ð f lu tn in g sg ja ld i  a f  k o l u m  og  salti .

(A fg re id d  f rá  E d .  18. m a r s ) .

1. gr.
A ð f lu tn in g sg ja ld  a f  k o lu m  sk a l  v e ra  5 k r ó n u r  a f  s m á le s t  til á r s lo k a  

1922, en  ú r  þvi g re ið is t  a ð f lu tn in g s g ja ld  a f  k o lu m  s a m k v æ m t  v ö ru to l ls lö g -  
u n u m .  A ð f lu tn in g s g ja ld  a f  sa lt i  sk a l  v e ra  3 k r ó n u r  a f  s m á le s t  til 31. m a r s  
1922, e n  frá  þ e im  degi g re ið is t  a ð f lu tn in g s g ja ld  a f  sa l t i  s a m k v æ m t  v ö ru to l ls -  
lö g u n u m .

2. gr.
L ö g  þessi  ö ð la s t  þ e g a r  gildi.

(B . X X X V I, 1).

Sd . 199. F rn m rarp

t i l  la g a  u m  b r e y t in g  á  lö g u m  u m  f ræ ð s lu  b a r n a  f rá  22. nóv .  1907.

F r á  m e n ta m á la n e f n d .

1. gr.
í þ e im  s k ó l a h j e r u ð u m ,  þ a r  s e m  s e t t i r  v e r ð a  á  s to fn  h e im a v is ta r s k ó la r ,  

ög re g lu g e rð  þ e i r r a  og h o l lu s tu h æ t t i r  s a m þ y k t  a f  y f i r s t jó rn  f ræ ð s lu m á la ,  s k u lu  
ö ll  b ö r n  s k ó la h je r a ð s in s  á s k ó l a s k y ld u a ld r i  n jó ta  þ a r  k e n s lu  að  m in s ta  kosti  
12 v i k u r  á á r i ,  n e m a  s k ó la n e f n d  veiti u n d a n þ á g u .  H e im i l t  e r  þ ó  að  á k v e ð a  í 
re g lu g e rð  s k ó la n s ,  a ð  þessi  s k ó la s k y ld a  s k u l i  e in u n g is  n á  til 1 2 — 14 á ra  b a r n a ,  
e n d a  sje  þ á  y n g r i  b ö r n u m  s jeð  fy r i r  lö g sk ip a ð r i  f ræ ð s lu  á  a n n a n  h á t t .

2. gr.

Geti f ræ ð s lu n e fn d  s jeð  ö l lu m  b ö r n u m  f r æ ð s lu h je r a ð s  á a l d r i n u m  1 0 — 
14 á r a  fy r i r  fu l ln æ g ja n d i  f ræ ð s lu  f a r s k ó la la u s t ,  m e ð  e f t i r l i t s k e n n a ra  eða m e ð  
eftirliti s ó k n a r p r e s t s  eð a  á a n n a n  h á t t ,  e r  h e n n i  þ a ð  he im il t .

3. gr.

S ó k n a r p r e s tu m  sk a l  sk y l t  að  ha fa  eftirlit  m e ð  b a r n a f r æ ð s lu ,  h v e r ju m  
í s in u  p re s ta k a l l i ,  í s a m r á ð i  v ið  s k ó la n e f n d i r  og f ræ ð s lu n e fn d i r ,  ef t ir  þv i se m  
ö n n u r  e m b æ t t i s s tö r f  þ e i r r a  leyfa . Þ e i r  s k u lu  v e ra  p r ó f d ó m e n d u r  v ið  b a r n a -  
p ró f ,  h v e r  í s ín u  p re s ta k a l l i ,  en þ ó  s k i p a r  y f i r s t jó rn  f r æ ð s lu m á la  s je r s ta k a

(A. XIII, 6).
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p r ó f d ó m e n d u r ,  a u k  p r e s t a n n a ,  v ið  b a r n a p r ó f  í k a u p s t ö ð u m  og  a n n a r s s t a ð a r  
þ a r  s e m  f jö lm e n t  er, sv o  og þ a r  s e m  p re s t s l a u s t  e r  eð a  p re s ta k ö l l  m jö g  v ið -  
len d ,  ef tir  þv í  s e m  h e n n i  þ y k i r  þ ö rf .

S ó k n a r p r e s t u m  b e r  en g in  s je r s tö k  b o r g u n  íy r i r  s tö r f  s a m k v s e m t  þess-  
a r i  g re in .

Á s t  æ ð u  r.

M en tam álan efn d in  hefir  ræ t t  a ll í tar lega frv. til laga u m  fræ ðslu  b a rn a ,  
sem  vísað v a r  til h e n n a r  i b y r ju n  þessa  þ ings. V ildu s u m ir  n e fn d a rm e n n  lá ta  
frv. ganga f ram  að  m es tu  óbreytt ,  en m eiri  h lu t in n  vildi gera  á þvi ta lsve rða r  
brey tingar ,  og flestar í þ á  á tt  að  h a ld a  sem  m es t  ó b re y t tu m  fræ ð s lu lö g u n u m  frá 
1907. N efndin  sá, að  næ ð i frv. að  ganga  f ram  m eð  þeim  b rey t in g u m , þ á  yrði 
þ að  ekki n e m a  i fáum  a t r ið u m  fráb rugð ið  f ræ ð s lu lö g u n u m  frá  1907. Varð þ að  
því að  sa m k o m u la g i  í nefn d in n i  að  flytja þe tta  frv., e r  b je r  k e m u r  fram  og 
b rey tir  að eins fáu m  g re inum  núg i ld an d i  f ræ ðslu laga , en g engur  í þ á  á t t  að  
gera  f ræ ðs lu fy rirkom ulag ið  i sv e i lu n u m  rý m ra  en  þ a ð  er nú .

N e fn d a rm en n  eru  ekk i a l l sk o s ta r  s a m m á la  u m  3. gr. frw, og h a fa  3 
þeirra  áskilið  sjer r je tt  að gera b rey tin g ar t i l lö g u r  við h an a .

N á n a r i  g re inargerð  i fram sögu .

(A. X IX , 3).

flíd. 130. FrumTapp

tilj laga u m  b re y t in g  á og  v ið a u k a  v ið  lög  n r .  6, 31. m a í  1921. [Seð laú tgá fa  
ís la n d s b a n k a ] .

(E f t i r  2. u m r .  í N d .) .

1. gr.
1 s ta ð  »1922« i 3. m á lsg r .  2. gr. lag a  n r .  6, 31. m a í  1921, u m  s e ð la ú t -  

g á fu r je t t  í s l a n d s b a n k a ,  h lu ta f j á r a u k a  o. fl., k o m i :  1923.
E f  f r e k a r i  se ð la ú tg á fa  e n  sú ,  e r  r æ ð i r  u m  í þ e im  lö g u m ,  s e m  í 1. 

m á lsg r .  g e tu r ,  e r  ó h já k v æ m i le g  v e g n a  v iðsk if ta  in n a n la n d s ,  s k a l  r ik i s s t jó rn in  
h lu ta s t  til u m ,  ’ að  L a n d s b a n k i n n  setji í u m f e r ð  þ á  seð la ,  e r  n a u ð s y n  k re fu r .  
Af þ e im  se ð lu m ,  e r  L a n d s b a n k i n n  á þ e n n a n  h á t t  g e fu r  ú t ,  u m f r a m  þ á  8/* 
m i l jó n a r ,  e r  h a n n  n ú  h e f ir  frá  r ík is s jó ð i ,  s k a l  h a n n  g re ið a  g ja ld ,  s e m  e r  2°/° 
u n d i r  fo rv ö x tu m  h a n s .  Af þ e im  h lu ta  a u k a s e ð la n n a ,  e r  m á lm t r y g ð i r  k y n n u  að  
v e rð a ,  g r e ið i s t j e k k e r t  g ja ld .

2. gr.

4. gr. á ð u r n e f n d r a  laga  o rð is t  s v o :
B a n k in n  sk a l  g re ið a  g j a ld  i r ík is s jó ð  e in s  og  h j e r  s e g i r :
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a ) Ef s e ð la ú tg á fa n  fer eigi f r a m  ú r  6 m i l j ó n u m  k r ó n a ,  g re ið is t  þ a ð  g ja ld ,  se m  
á k v e ð ið  e r  i lö g u m  n r .  66, 10. n ó v .  1905.

b )  E f  s e ð la ú tg á fa n  e r  y f ir  6 og a l t  að  7 m i l j ó n u m ,  g re ið is t  2°/o a u k a g j a l d  af 
þ e im  h lu t a  7. m i l j ó n a r in n a r ,  s e m  e k k i  e r  m á l m t r y g ð u r  ef t ir  á k v æ ð u m  
laga  n r .  66, 10. nóv .  1905.

c) E f  ú tg á fa n  e r  v fir  7 m i l jó n i r  k r ó n a ,  g re ið i r  b a n k i n n  a f  því, s e m  f r a m  yfir  
e r ,  g ja ld ,  se m  e r  2 °/o  u n d i r  f o r v ö x tu m  h a n s ,  þ ó  a ð  e in s  a f  þ e im  h lu ta ,  
s e m  e k k i  e r  m á lm t r y g ð u r .  G ja ld  þ a ð ,  e r  r æ ð i r  u m  í b .-  og c .- l ið , telst 
ef tir  s e ð lu m ,  s e m  í u m f e r ð  e r u  í lo k  h v e r s  m á n a ð a r ,  og g re ið is t  g ja ld ið  í 
r ík is s jó ð  í h v e r s  m á n a ð a r  lok .

3. gr.

L ö g  þess i  ö ð la s t  gildi 1. d a g  þ ess  a l m a n a k s m á n a ð a r ,  s e m  n æ s tu r  fer  á 
eftir  s ta ð fe s t in g u  þ e i r ra .

(A. I, 6).

Hd. 131. B rey lin g a rtillö g u r

við  frv. til f já r iag a  fy r i r  á r ið  1923.

I .  F rá  P je lr i  P ó rð a rsy n i .
Við 13. gr. B. VI. (A k fæ r i r  sý s lu v eg ir ) .

F y r i r  »40000« k o m i  ......................................................................  55000

I I .  F r á  Stefáni Stefánssyni.
Við 13. gr. C. 2. (B á ta fe rð i r ) .

A ef t ir  l i ð n u m  k o m i  a th u g a s e m d :
Af þessa r i  u p p h æ ð  veitis t  a lt  að  1000 k r .  til m ó to r -  

b á ts fe rð a  til G r ím s e y ja r .

I I I .  F r á  M agnúsi Jónssyni.
Við 14. gr. A. b. 2. (U p p g ja f a p r e s ta r  og p re s t s e k k ju r ) .

F y r i r  »8000« k e m u r  ......................................................................  10000
«

IV . F r á  sam a .
Við 15. gr. 19. (S k á ld  og l i s ta m e n n ) .

N ý ir  l ið ir  á e f t i r  a - l ið :
1. T il  E in a r s  H. K v a ra n s  s k á ld s  ..........................................................  3000
2. — G u ð m u n d a r  F r ið jó n s s o n a r  sk á ld s  ...................................... 600

V. F r á  S ve in i  Ólafssyni.
1. Við 15. gr. 19. b. (G o e th e s  F a u s t ) .

L i ð u r i n n  fe l ln r  n ið u r ,



2. V ið  15. gr. 20. ( J ó h a n n e s  L. L. J ó h a n n s s o n ) .
L i ð u r i n n  v e r ð u r  þ a n n ig :

a. T il  s í ra  J ó h a n n e s a r  L. L y n g e  J ó h a n n s s o n a r ,  til f r a m -
h a ld s  o rð a b ó k a r s ta r f i  s ín u  ...  .'............................... 3500

b. T i l  Þ ó r b e r g s  Þ ó r ð a r s o n a r ,  til þess  að  s a fn a  o r ð u m  ú r
a l þ ý ð u m á l i .................................................................................  1500

YI. F r á  P je tr i  P ó rð a rsyn i .
Við 16. gr. 3. (B ú n a ð a r f je lö g ) .

L ið u r in n  m e ð  a th s .  fe l lu r  n ið u r .

Y II .  F r á  P orste in i J ó n ssyn i  og  Stefán i Stefánssyni.
Við 16. gr. 16.

N ý r  l ið u r  á eftir:
T il  s a m b a n d s  n o r ð l e n s k r a  k v e n n a ............................................................. 500

Y I I I .  F r á  P je tr i  P ó rð a rsy n i .
Við 16. gr. 22.

N ý r  l ið u r  á  eft ir :
S t y r k u r  til á b ú a n d a n s  á  k i r k ju jö r ð in n i  G r í s a tu n g u ,  til 

e n d u r b y g g in g a r  b æ j a r h ú s u m ,  til þess  að  ge ta  ve itt  f e r ð a m ö n n -
u m  g is t ing  ........................................................................................   500

S ty r k u r in n  g re ið is t  þ á  e r  á b ú a n d i n n  h e f i r  e n d u r b y g t  
b æ ja r h ú s in  og  fæ r t  fy r i r  þ v i  s ö n n u n ,  e r  l a n d s s t jó r n in  t e k u r  
gilda .

I X .  F r á  Svein i  Ólafssyni.
Við 16. gr. 30 (A ð s to ð a rm .  h ú s a g e r ð a r m e is ta r a ) .

L i ð u r i n n  fe l lu r  n ið u r .

X. F r á  M agm ís i  Jónssyni.
Við 19. gr.

N ý  m á lsg r . :
E n n  f r e m u r  s k u lu  Ólafi J. H v a n n d a l  m y n d m ó t a r a  gefn -  

a r  u p p  e f t i r s tö ð v a r ,  að  u p p h æ ð  k r .  4334.00, a f  v ið lag as jó ð s lán i .

X I .  F rá  Sve in i  Ólafssyni.
Við 21. gr.

N ý r  l ið u r :
5. T il  s t o f n u n a r  k læ ð a v e r k s m ið ju  á B e v ð a r f i rð i  80000 

kr.,  þ ó  eigi y fir  'js s to f n k o s tn a ð a r ,  og gegn  trygg ing -  
u m  þ e im ,  s e m  la n d s s t jó r n in  m e t u r  g i ld a r .  L á n ið  
á v a x ta s t  m e ð  6 %  og e n d u rg re ið is t  á 20 á r u m .

Þingskjal 131 29 3



(B . X X X V II,  1).

Wd. 133. F rum varp

til laga  u m  b re y t in g  á lö g u m  n r .  34, 22. n ó v .  1918, u m  s k e m ta n a s k a t t .

F lu t n i n g s m e n n :  J ó n  Þ o r lá k s s o n ,  J ó n  B a ld v in s s o n ,  J a k o b  M ö lle r
og M a g n ú s  J ó n s s o n .

A ftan  v ið  1. gr. l a g a n n a  b æ t is t  n ý  m á ls g re in ,  sv o  h l jó ð a n d i :  
K a p p le ik a r  og iþ r ó t ta s ý n in g a r ,  s e m  á h u g a m e n n  e in i r  t a k a  þ á t t  i, te l jas t  

eigi til s k e m ta n a  s a m k v æ m t  þ e s sa r i  g re in ,  þ ó t t  a ð g a n g a  sje  se ld .
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G r e i n  a r g e r ð .

B æ ja rs t jó rn  R ey k jav ik u r  hefir sett reglugerð  um  sk e m ta n a sk a t t ,  s a m k v æ m t  
h e im ild in n i  i lögum  u m  þ a ð  efni frá  22. nóv. 1918, og er þ a r  talið  m eðal sk a t t -  
sk y ld ra  s k e m ta n a ,  a u k  a n n a r s :  I n n le n d a r  le ik fim isýn ingar og g lim ur,  sý n d a r  
in n a n h ú ss ,  k a p p le ik a r  og íþ ró t ta sý n in g a r  u n d i r  b e ru  lofti, og er sk e m ta n a sk a l tu r  
a f  þessu  ák v eð in n  1 0 %  af aðgöngueyri.  Þ a ð  v irð is t  n ú  v e ra  alveg s a m k v æ m t  til- 
gangi l a g a n n a  að  ta k a  sk e m ta n a sk a t t  a f  þ e ssu m  k a p p le ik u m  og iþ ró tta sýn ingum , 
þeg a r  til þ e ir ra  er s to fnað  í h a g n a ð a rsk y n i  fyrir  k e p p e n d u r ,  svo og þegar  k ep p en d -  
u r  ljá sig fyrir  k a u p  til þ á t t tö k u n n a r ;  þe t ta  á sjer ja fn a n  s tað  u m  þ á  íþ ró tia -  
m enn ,  sem  rek a  e in h v er ja  iþ ró tt  sem  a tv in n u  (a tv in n u m e n n ,  p ro fessionals) .

Alt ö ð ru  m áli  v irð is t  v e ra  að gegna u m  þ á  k ap p le ik a ,  sem þe ir  íþ ró tta -  
m e n n  h a ld a ,  er ið k a  íþ ró t t i r  e ingöngu  til eflingar m a n n d á ð  s inn i  og ö ð ru m  til 
e f t irbrey tn i og h v a tn in g a r  ( á h u g a m e n n ,  a m a te u rs ) .  í lögum  iþ ró t ta m a n n a  er þess- 
u m  m ö n n u m  alveg b a n n a ð  að  ta k a  við fje fyrir  að  iðka  eða  sý n a  íþ ró tt ir .  Þegar  
fjelög s l ik ra  iþ ró t ta m a n n a  selja aðgöngu  að k a p p le ik u m  innanfje lags eða sin  á 
milli, eða að iþ ró t ta sý n in g u m , sem  ja fn a n  eru  þ á  k a p p le ik a r  u m  leið, er ö l lum  
aðgöngueyri var ið  e ingöngu til v iðha lds  sjálfri iþ ró tta s ta r fsem inn i.  T il  d æ m is  m á  
nefna, að  h je r  í R eyk jav ik  hefir  verið k o m ið  upp  íþ ró t tav e l l in u m , til k n a t tsp y rn u -  
æfinga, h la u p a  og a n n a r a  ú t i- iþ ró tta .  Allur k o s tn a ð u r  við þe tta  hefir verið gre idd- 
u r  af aðgöngueyri  að  iþ ró t ta sý n in g u m , en f já rþ röng  hefir  va ld ið  því, að enn  fer 
f jarri að v ö l lu r in n  sje k o m in n  i þ a ð  horf , að  v ið u n an d i  sje. N ú e r  þ á t t t a k a  í 
iþ ró t tu m  o rð in  svo a lm e n n  m eðal yngri m a n n a ,  að b rý n  þ ö r f  er á að  k o m a  upp  
e inu  eða tv e im u r  æ fingasvæ ðum  i v iðbót, en f já rþ rö n g  h a m la r .  Á s iðari  á ru m  
hafa  iþró ttaf je lög in  útvegað h in g að  f lokka e r lend ra  iþ ró t ta m a n n a ,  til að keppa  
við h je r lend  fjelög, og er þetta  nau ð sy n leg t  til þess að n á  fu l lk o m n u n  í iþ ró t tu m  
b je r  og h ið  ág æ tas ta  ráð  til að efla og ú tb re ið a  áh u g a  fyrir  þe im , en k o s ta r  æ r ið  
fje, en d a  er Iþ ró l t a s a m b a n d  R ey k jav iku r ,  sem  h e ld u r  upp i  íþ ró t tav e l l in u m , n ú  i 
8000 k r.  sku ld .  Þ a ð  er þv í bert ,  að  iþró ttaf je lög in  m ega m jög  illa við því, að 
s k e r tu r  sje m eð  ska ttg ja ld i að g öngueyr ir  þe ir ra ,  og að  slík ske rð ing  d reg u r  be in -  
l inis ú r  þró tt i  og getu iþ ró t tah rey f in g a rin n a r .
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Þ a ð  v e rð u r  ekk i  h e ld u r  sjeð, að  s lika  k a p p le ik a  og íþ ró l ta sý n in g a r  beri  
að  telja til s k e m ta n a  þe ir ra ,  sem  lögin he im ila  að skattleggja . Lögin  v irðas t  eiga 
við þ að ,  þ eg a r  sk e m tu n  er h a ld in n  í þe im  tilgangi aðallega  að  íá aðgöngueyri  
f rá  á h o r fe n d u m . E n  a l l ir  k a p p le ik a r  á h u g a m a n n a  e ru  h a ld n i r  fy rs t  og frem st í 
þvi skyn i,  að  k e p p e n d u r  sjálfir fu l lkom ni sig í iþ ró tt  s inn i, og t i lg an g u r in n  m eð 
þv í að  b jóða  á h o r fe n d u m  er fyrs t  og frem st  sá, að  vekja  h já  þe im  un g u  áh u g a  
fyrir  því að  ta k a  sjálfir u p p  iþ ró t ta ið k a n ir .  S a m k o m u r  þ e ssa r  e ru  þvi a lt  a n n a r s  
eðlis en ven ju legar  sk em tan ir .

Út a f  þessu  hefir  r is ið  ág re in ingu r  milli m eiri  h lu ta  b æ ja r s t jó rn a r  Reykja- 
v ik u r  an n a rsv e g a r  og iþ ró tta f je laganna  i b æ n u m  hinsvegar .  B orgars t jó r i  h e im ta r  
sk e m ta n a sk a t t  a f  k a p p le ik u m  og iþ ró t ta sý n in g u m  á h u g a m a n n a ,  en fjelögin telja 
sjer ekki sky lt  og ekki h e ld u r  s a n n g ja rn t  að  greiða sk a t t in n .  F rv .  er fram  borið  
til að  tak a  fyrir  a l lan  efa u m  þetta.

(B . I, 4).

Ed. 133. IVefndaráltt

u m  f r u m v a r p  til laga  u m  að  fella n i ð u r  p r e n t u n  á  u m r æ ð u p a r t i  A lþ ing is t íð -  
in d a n n a .

F r á  Q á rh a g sn e fn d .

E k k i  v e r ð u r  sag t  m e ð  n e in n i  f u l lk o m in n i  n á k v æ m n i ,  h v a ð  v ið  þ a ð
m æ tt i  s p a r a  á r lega ,  e f  f r u m v a r p  þ e t ta  y rð i  a ð  lö g u m .  Þ in g in  h a ta  m i s m u n -
a n d i  m ik ið  v e rk e fn i  m e ð  h ö n d u m ,  og v e rð  á  p a p p í r ,  p r e n t u n  og a n n a r i  v in n u  
v ið  þ in g t ið in d in  g e tu r  te k ið  — og  t e k u r  v æ n ta n le g a  — a l lm ik lu m  b re y t in g u m .  
V e r ð u r  þ á  h e ls t  t i l tæ k i leg t  a ð  l i ta  á , h v a ð  p r e n t u n  u m r æ ð u p a r t s  þ in g t íð in d -  
a n n a  k o s ta ð i  á s ið a s ta  þ ingi,  og  g e ra  á æ t lu n  u m ,  h v e  m ik ið  þ a u  m u n d u  k o s ta  
eftir  þ e t ta  þ ing . Þ ó  sú  á æ t lu n  geti a l ls  ek k i  o rð ið  n á k v æ m ,  æ tt i  þ ó  ekk i  að 
m u n a  m jö g  m ik lu .

P r e n t u n  u m r æ ð u p a r t s i n s  k o s ta ð i  s íð as t l ið ið  á r  u m  50000 k r .  V egna  
þess, að  þ in g ið  v a r  þ á  la n g t  v e n ju  f r e m u r ,  f jö ld i  s t ó r m á la  v a r  til m e ð f e r ð a r  i 
þ in g in u ,  e n  v in n a  ö ll og p a p p í r  v a r  í h á u  ve rð i ,  h la u t  þessi  t i lk o s tn a ð u r  að  
v e rð a  ó v e n ju le g a  m ik il l .

N ú  v i rð is t  e k k i  ógæ ti lega  á æ t la ð ,  þ ó  g e r t  s je  r á ð  fy r i r ,  a ð  u m r æ ð u -  
p a r t u r i n n  v e rð i  að  e in s  s/ 4 b l u t a r  þess ,  s e m  h a n n  v a r  s íð a s t l ið ið  á r ,  og æ tt i  
h a n n  þ á  ek k i  a ð  k o s ta  að  þ e s su  s in n i  m e i r a  e n  37500 k r . ,  e f  g e r t  e r  r á ð  fy r ir ,  
að  a l lu r  a n n a r  k o s t n a ð u r  v ið  h a n n  y rð i  h i n n  s a m i  og  s íð a s t l ið ið  ár .

E n  n ú  b jó ð a s t  p r e n t a r a r n i r  til þ e s s  a ð  p r e n ta  h a n n  fy r i r  15°/o læ g ra
v e rð  e n  þ e i r  g e rð u  s iðas t ,  h v e r ja  ö rk .  P a p p í r  h e f i r  o g  v e r ið  k e y p t u r  til þ in g -  
t ið in d a n n a  fy r i r  m ik lu  læ g ra  v e rð  e n  í fy r ra ,  og v irð is t  þ á  ó h æ t t  að  d ra g a
frá  f já rh æ ð in n i ,  k r .  37500, r ú m le g a  15°/o, e ð a  k r .  6000, og e r  þ á  k o s tn a ð u r in n  
k o m i n n  n i ð u r  i k r .  31500. L ík leg a  m á  þ ó  te lja  þessa  f já rh æ ð  d á l í t ið  lægri,  en  
þ ó  v a r la  u n d i r  30 þ ú s .  k r .
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H je r  e r  þ ó  á  fleira a ð  líta , s e m  h o r f i r  til v e r u le g r a r  n ið u r f æ r s lu  á 
þ e s s u m  k o s tn a ð i .  E r  þ á  fy rs t  þess  a ð  geta ,  e in s  og tek ið  e r  f ra rn  í n e f n d a r -  
á li t i  m e i r i  h lu t a  f j á r h a g s n e f n d a r  N d .,  a ð  v e rð i  u m r æ ð u p a r t u r i n n  e k k i  p r e n t -  
a ð u r ,  v e r ð u r  v a r la  h já  þ v í  k o m is t  a ð  h a fa  s k j a l a p a r t i n n  m u n  le n g r i  e n  ella 
og ta k a  u p p  í h a n n  ú r s l i t  m á la  og a tk v æ ð a g re ið s lu r .  Þ e n n a n  a u k a k o s t n a ð  þ o r -  
u m  v je r  e k k i  a ð  á æ t la  læ gr i  e n  6000 k r .

A u k  þ ess  m u n d i  þ a ð  k o s ta  a l lm ik ið  fje að  a f r i ta  a l l a n  r æ ð u p a r t i n n  og 
m a rg fa ld a  h a n n ,  sv o  s e m  hæ fileg t  þ æ tt i .  V irð is t  tæ p le g a  m e g a  g e ra  r á ð  fy r i r  
fæ r r i  e n  15 —20 e in tö k u m .  T il  þ e s s a  k o s t n a ð a r  þ o r u m  v je r  e k k i  að  á æ t la  læ gri 
f j á rh æ ð  e n  5000 kr.

E n n  e r  þess  ógetið , að  til s a m k o m u la g s  h a fa  p r e n t s m ið ju s t jó r a r  b o ð ið  
a ð  d ra g a  15°/o f rá  þ v í  v e rð i ,  e r  þ e i r  tó k u  s ið as l l ið ið  á r  fy r i r  p r e n t u n  h v e r r a r  
a r k a r  a f  s k j a l a p a r t i n u m .  S k j a l a p a r t u r i n n  h l ý tu r  að  þ e ssu  s in n i  að  v e rð a  m u n
s ty t t r i  en  í fy r ra ,  e n  þ ó  æ tt i  þessi  m i s m u n u r  a ð  n e m a  n á læ g t  5000 k r . ,  þ ó
g e r t  s je  r á ð  fy r i r ,  að  s k j a l a p a r tu r in n  y rð i  7» s ty t t r i  en  s íðas t.

S jeu  þ æ r  á æ t l u n a r tö lu r ,  e r  h je r  h e f ir  v e r ið  lýs t ,  n æ r r i  lagi, s e m  v je r
v i l ju m  h a l d a  f r a m ,  v e r ð u r  s p a r n a ð u r i n n  a f  þ v i  a ð  s a m þ y k k j a  þ e t ta  f r u m v a r p  
14 -1 6 0 0 0  k r .

Ý m s ir  m u n u  segja , að  h je r  s je  ek k i  u m  m ik ið  fje að  ræ ð a .  Þ e t ta  e r  
a ð  v ísu  sa t t ,  e n  f r a m  h já  þv í v e r ð u r  h e l d u r  e k k i  gengið ,  að  full þ ö r f  e r  á að  
s p a r a  flest þ a ð ,  s e m  á n  e r  h æ g t  að  v e ra ,  en  h in s  v e g a r  f u l lk o m in  ó v issa  u m ,  
h v e rn ig  tek s t  m e ð  s p a r n a ð i n n  á  þ e ssu  þ ingi,  og þ ó  e k k i  v æ ri  fleiri á s tæ ð u r  
a ð  te l ja ,  v i ld u m  v je r  m æ la  m e ð  því, að  f r u m v a r p  þ e t ta  v e rð i  s a m þ y k t  a f  h á t t -  
v i r t r i  d e i ld  v ið  2. u m r æ ð u  þ e s sa  m á ls .

H in s  v e g a r  s k a l  þ v í  e n g a n  v e g in n  n e i ta ð ,  að  æ sk i le g ra  v æ ri ,  ý m s r a  
h lu ta  v eg n a ,  að  þ in g t íð in d in  v æ r u  öll p r e n t u ð  en  að  svo  sje að  farið ,  s e m  
v je r  n ú  h ö f u m  lagt til, ef h æ g t  v æ r i  e n n  þ á  að  d ra g a  ú r  þ e im  k o s tn a ð i ,  e r  
þv í  fylgir.

1 þv i sk y n i  að  fá þ e ssu  f r a m g e n g t  fó r u m  v je r  f r a m  á  þ a ð  við p r e n t -  
s m ið ju s t jó r a n a ,  að  þ e ir  h y ð u  alls  20" o afs lá l t  a f  p r e n t u n  a l l ra  þ in g t ið in d a n n a  
f rá  þvi, s e m  v a r  í fy r ra .  E in s  og þ e g a r  liefir v e r ið  lýst, tóks t  þ e t ta  ek k i ,  e r  
v je r  r æ d d u m  m á l ið  v ið  þá. E n  þ ess  v i l ju m  v je r  þ e g a r  lá ta  getið , að  e f  de ild in  
l í tu r  á  þ e t ta  m á l  l ík t  og v je r ,  og s a m þ v k k i r  þv í f r u m v a r p ið  að  þ e s su  s inn i ,  
t e l ju m  v je r  oss þ ó  b u n d n a  v ið  t i lb o ð  v o r t  til p r e n t s m ið ju e ig e n d a n n a ,  ef s a m -  
þ y k k i  á  þv í  k y n n i  a ð  k o m a  til v o r  m ill i  2. og 3. u m r æ ð u  þ essa  m á ls  h je r  í 
d e i ld in n i ,  og þ á  fylgjast að  þv i  m á l i ,  a ð  f r u m v a r p ið  v e rð i  felt v ið  3. u m r æ ð u .

A lþingi, 21. m a r s  1922.

G u ð m .  Ó lafsson , G u ð jó n  G u ð la u g s s o n ,
fo rm .  fu n d a s k r i f a r i .

S. H. K v a ra n ,  
f r a m s ö g u m a ð u r .
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u m  f ru m v a rp  til laga u m  skifting H ú n a v a tn s sý s ln a  í tvö  k jö rd æ m i.

F rá  a l lsher ja rnefnd .

U n d irb ú n in g i  þessa m á ls  er að því leyti áfátt, að  tiltaga u m  þessa skift- 
j ingu  s ý s lu n n a r  í 2 k jö rd æ m i hefir ekki verið bo r in  u p p  í sý s lu n e fn d u m  þessa ra  
! tveggja sýslufjelaga.

í a n n a n  s tað  gæti þ að  k o m ið  til á lita , að  a llm ik ill  m u n u r  er á m annf jö lda  
í sýslufje lögunum . Við s iðasta  m a n n ta l  voru  í A u s tu r -H ú n a v a tn s sý s lu  2483 m an n s ,  

; en ekki n e m a  1764 í V estu r-H ú n av a tn ssý s lu .  Mætti því líta svo á, að r je t tu r  
au s tu r s ý s lu n n a r  til áhr ifa  á þ in g k o sn in g u n a  væri að  n o k k ru  ske r tu r .

H ins  vegar er á þ a ð  að lita, að  m annfjö ld i  i k jö rd æ m u m  lan d s in s  er
j  n æ sta  m ism u n a n d i ,  og gerir  að  því leyti litið til eða  frá, h v e r  verða  a fd rif  þessa
j  m áls  i þ ing inu , en væ n tan lega  v e rð u r  bráð lega  reyn t að gera skift ingu k jö rd æ m -

a n n a  n o k k u ð  san n g ja rn a r i .
E n  þ a r  sem  þessu  m á li  fylgja m eðm æ li  beggja þ in g m a n n a  k jö rdæ m is in s  

og b rey ting  þessi hefir verið s a m þ y k t  á þ in g m á la fu n d u m  í b á ð u m  sý s lu n u m , 
þ y k ir  ekki nægileg ás tæ ð a  til að ráð a  de ild inn i til að felia f ru m v a rp ið  að þessu  sinni.

Þ ó  sýnist  oss þ ö r f  á að  b æ ta  o rð in u  » ó h lu tb u n d n a r«  in n  í m álsg re in  
f rum varps ins .

N efndin  leggur þvi til, að f ru m v a rp ið  sje s a m þ y k t  m eð þessari

i (B. V, S).

Kd. 184. H efndarállt

BREY TIN G U .

Á eftir o rð in u  »a lm ennar«  i f ru m v arp sg re in in n i  k o m i  o rð ið  
ó h lu tb u n d n a r .

Alþingi, 21. m a rs  1922.

Sigurjón F r ið jó n sso n ,  S. H. K varan ,
fo rm að u r .  tu n d ask r ifa r i  og r i ta r i .

Jó b .  Jó h an n esso n .

Alþt. 1922. A. (34. lóggjafarping;. 3*
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Ed. 135. N efndarálit

u m  f ru m v a rp  til laga u m  b rey ting  á lögum  nr. 57, 22 nóv. 1907, u m  vegi.

F ró  sam göngum ólanefnd .

N efnd in  hefir a tb u g a ð  frv. þe tta ,  en  ge tu r  ekki lagt til, að þ a ð  nó i  f ram  
að  ganga.

þ ó  að  n e fn d in  væ ri  á e inu  m á li  u m  þ a ð ,  að  ú tg jö ld in  til vegagerða i 
G u llb r ingusýs lu  v æ ru  o rð in  m ik il  og t i l f in n an leg u r  v ið h a ld sk o s tn a ð u r  á vega- 
kerfi h e n n a r ,  e in k u m  þ a r  sem  h ú n  n ú  væri o rð in  ein u m  þ að  v iðha ld , sem  H afn -  
a r f jö rð u r  og K jósarsýsla  k o s tu ð u  á ð u r  að s ín u m  h lu ta ,  þ á  þó tti  n e fnd inn i  oflangt 
gengið í frv., þ a r  sem  æ tlas t  e r  til, að  vegur þessi (K e flav íku rvegurinn )  verði 
tek inn  i tö lu  þ jóðvega og v ið h a ld  h a n s  k o s tað  a f  ríkissjóði.

Mátti þv i b ú a s t  við, að  fleiri sýslufjelög, sem  eru  jafnvel ver sett í þess-  
um  e fnum , eftir u p p lý s in g u m  v eg am álas t jó ran s ,  vildu  sigla i k jö lfarið  og k o m a  
v iðh a ld i  vega s in n a  yfir á r ik iss jóð inn .

þ a r  að au k i  er þessi vegur in n a n  sveitar,  og því n a u m a s t  gerlegt að gera 
h a n n  að þjóðvegi, s a m k v æ m t  a n d a  vega laganna ,  enda  lagði v egam álas t jó r i  m óti 
því, að svo væri gert.

í*að er upp lýs t,  að  b i f re ið a rn a r  m u n u  vera að m ik lu  leyti v a ld a r  að  
sk e m d u n u m  á þ essu m  vegi. N efnd inn i ko m  því tii h u g a r ,  að ekki væri ó sa n n -  
g ja rn t  að s ty rk ja  v ið h a ld  þessa  vegar ú r  sjóði þe im , sem  b if re ið ask a t tu r in n  m y n d -  
a r ;  leitaði nefnd in  þ á  álits vegam álas t jó ra  u m  þetta  og v a r  h a n n  þessu  s a m þ y k k u r .  
Hefir a tv in n u m á la rá ð h e r r a ,  sam k v . brjefi v eg am álas t jó ra  til n e fn d a r in n a r ,  fallist 
á þá tiiiögu h a n s  að veita á þessu  á r i  10 þús.  kr. a f  b i f re ið a sk a t t in u m  til þess 
að endurbygg ja  n o k k ra  kafla þessa vegar, gegn þvi að  sýslufjelagið leggi fram  5 
þús. k ró n u r  til aðgerða  á ö ð ru m  köflum  vegarins .  T e lu r  vegam álas t jó r i  þ ö r f  á 
að  veita árlega n o k k ra  u p p h æ ð  a f  b if re ið ask a t t in u m , þ a n g a ð  til endurbygg ing- 
u n n i  er lokið, en vill t ilskilja, að sýslufjelagið leggi fram  hæfilega u p p h æ ð  árlega 
til v iðha lds  a n n a ra  kafla vegarins . Á þessar  t i l iögur  v eg am álas t jó ra  hefir nefndin  
faliist fyrir s itt leyti. V egam álas t jó r i  b e n d ir  e inn ig  á í brjefi s inu , að þ a ð  sje ekki 
rjett, sem s te n d u r  í g re inargerð  fyrir  frv., að á van ti  k r .  10527,99 til þess, að 
g re id d u r  sje ú r  r ikissjóði h e lm in g u r  k o s tn a ð a r  við f rum bygg ingu  þessa  vegar, 
h e ld u r  sje sú  u p p h æ ð  aðeins  kr. 2464, og v ísar  til Alþt. 1913, þskj.  348.

S a m k v æ m t f ra m a n r i ta ð r i  n ið u rs tö ð u  leggur n e fnd in  til, að frv. verði af- 
greitt m eð  svo h ljóðand i

R Ö K ST U D D R I DAGSKRÁ;

þ a r  sem álítas t  ve rðu r ,  að  b rey ting  sú  á lögum  nr. 57, 22. nóv. 1907, u m  
vegi, sem  frv. þe tta  fer f ram  á, sje ekki ti l tækileg  og álit v egam álas t jó ra  h n íg u r

(B. XIII, 2).
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alveg í sö m u  átt, en aðalti lgangi frv. n á ð  á v ið u n an leg an  h á t t  m eð  tillögum 
n e fn d a r in n a r ,  t e k u r  deild in  fyrir  n æ s ta  m á l  á d ag sk rá .

Alþingi, 20. m a rs  1922.

H. S teinsson, G uðm . G uðfinnsson ,
fo rm a ð u r .  fu n d ask r ifa r i  og fram sm .

H jö r tu r  S n o rra so n .  S. H. K varan .

Guðjón  G uðlaugsson .

( B .  X V i I ,  4 ) .

180. F rum varp

til laga*).

(E f t i r  2. u m r  í N d .) .

K e n n a ra s tó l l  i k la s s i s k u m  f r æ ð u m  við  H á s k ó la  í s l a n d s  ska l  a f n u m in n .

*) Fyrirsögn frumvarpsins var feld við 2. umr,

(B. XX, 2).

i d .  187. le f n d a r á l i t

u m  frv. til m yntlaga .

F rá  sa m v in n u n e fn d  v ið sk if tam á lan n a .

Ja fn v e l  þó tt  ne fnd in  sje á  e inu m á li  u m  það , að rje tt sje að vjer ts lend-  
ingar  tö k u m  m y n ts lá t tu n a  i v o ra r  h e n d u r  sem fyrst ,  vili nefnd in  þó  ekk i ráð a  
háttv . deild  til að sam þ . frv. það , sem h je r  liggur fyrir, að svo s töddu ,  og það  
m eðal a n n a r s  a f  þ e ssu m  ás tæ ð u m :

1. N efndin  te lu r  sjálfsagt, að  r ik iss t jó rn in  a th u g i  ým isieg t i s a m b a n d i  við þetta 
m ál, svo sem  sk ilyrð i fyrir  u p p tö k u  í m y n ts a m b a n d  þe irra  þ jóða , e r  semja 
þ a r f  við, svo og k o s tn a ð a rh l ið  m álsins .

2. N efndin  á l i tu r  ekki heppileg t að rá ð a s t  til f r a m k v æ m d a  i þessu  efni sem 
s tendur ,  s jers tak lega  vegna h in s  h á a  verðs á g ó ð m á lm u m .

F y r i r  því leggur nefnd in  til, að frv. verð i a fgreitt  m eð  svo  feldri
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R Ö K S T U D D R I DAGSKRÁ.

Með því að deild in  te lu r  m álið  ekki nægilega u n d irb ú ið ,  felur h ú n  r ik is -  
s t jó rn ínn i  að  a th u g a  frv. það  til m y n tlag a ,  sem h je r  liggur fyrir ,  á s a m t  ö llu  því, 
er s te n d u r  i s a m b a n d i  við m y n ts lá t tu  r ik is ins ,  o g t e k u r  fyrir  n æ s ta  m á l  á dagsk rá .

Alþingi, 22. m a rs  1922.

H. S teinsson. Ó. P ro p p é ,  S igu rðu r  Jó n s so n ,
fo rm . E d .-n .  og sam v .-n . r i ta r i  sam v .-n .  og N d.-n . r i ta r i  E d .-n .

Sveinn  Ó lafsson, J ó n  A. Jó n sso n ,
form. N d.-n . fram sögum . í Nd.

B jörn K ris tjánsson . S igurjón  F rið jónsson .  K arl E ina rsson .

P je tu r  Þ ó rð a rso n .  M agnús  Jó n sso n .  Ing. B ja rna rson .

E in a r  Þorgiisson.

(B. XII, 4).

Ed. 138. Nefndar&llt

um  frv. til laga um  b rey tingu  á lögum  um  d ý ra v e rn d u n ,  3. nóv . 1915.

F r á  a llsherja rnefnd .

N efndin  hefir ræ t t  þe tta  frv. á n o k k ru m  fu n d u m  og o rð ið  á sá tt  u m  að 
ráð a  háttv .  deild frá þvi að  s a m þ y k k ja  það.

S a m k v æ m t núg ildand i  lögum  ge tu r  r ík iss t jó rn in  sett reg lur u m  s lá tru n  
bú p en in g s  á s lá t ru n a rh ú s u m  a lm enn ings , og m u n  þ að  vera  o rð in  aðalreg la  að 
deyða  sk e p n u rn a r  á s l ík u m  s tö ð u m  m eð skoti,  sem þ y k ir  betri deyð ingarað ferð  
en s k u rð u r  eða s tingur.  Þ að ,  sem e in k u m  á að v in n as t  m eð  frv. þvi, sem hjer 
ræ ð ir  um , er það , að h á ls sk u rð u r ,  sem  n ú  t ið k as t  m est til sveita, verði lagður  
n ið u r  og í s tað  h a n s  k om i skot eða ro thögg  til deyð ingar .  Að fy r irsk ipa  sko t  a lm ent 
til d r á p s  b úpen ings  v irð is t  n e fnd inn i  v a rh u g av e r t .  Af því m u n d i  stafa  á að ra  
hlið  fjölgun sk o tv o p n a  i ia n d in u ,  og líklega um  leið a u k n a r  fug laveiðar  og vax an d i  
d ráp g irn i  yfirleitt, og á h in a  tö luverð  s ly sah æ tta  fyrir  þá ,  sem  deyð ingu  skepn-  
a n n a  h a fa  á hendi.  Og að  ro thögg  sje be tr i  d eyð ingarað ferð  en s k u rð u r ,  er m jög  
v a fasam t.  Rothöggin  geta m is tek is t  h já  þe im , sem ekki e ru  þvi æfðari ,  og eru



Þingskjal 138—139

þ á  að  eins til þ já n in g a ra u k a .  Að frv. geti leitt til m a n n ú ð le g r i  aðferða  við fugla- 
veiðar, er líka vafasam t. Og u m  D rangeyjarveið i,  sem frv. m ið as t  við að  n o k k ru  
leyti, gildir n ú  að sögn sý s lu sam þ y k t ,  sem  tæplega v e rð u r  b rey tt  m eð svona  lagaboði.

Alþingi, 22. m a rs  1922.

S igurjón F rið jónsson ,  S. H. K varan ,
form . og rita r i .  fundaskrifa r i .

Jó h .  J ó h a n n e s so n .

(fl. X X X I, 2).

Md. 18«. liefndarálH

u m  frv. til laga u m  sólu  á þ jóð jö rð inn i  B orðeyri i S trandasýs lu .

F rá  a i lsher ja rnefnd .

N efndin  er frv. þessu  m ótfa ll in  a f  þeirri ás tæ ðu , 'að  h ú n  vill engan  veg-
in n  v ið u rk e n n a ,  að þ að  sje ó h u g sa n d i ,  að  B o rð e y ra rk a u p tú n  »eigi fy r ir  sjcr
n o k k u rn  vöxt eða  frekar i  f ram far ir ,  sem n o k k r u  m áli  geti sk ift í þessu  efni«, 

*svo sem sagt e r  i g re inargerð  fyrir frv.
Við B orðeyri er ágæ t höfn, og þ að  er sú  höfn  við N o rð u r la n d ,  se m  ligg-

u r  næ s t  ö l lu m  su ð v e s tu rh lu ta  landsins .  Á ður fyr v a r  ve rs lun  só tt  til B orðeyr rr 
a f  s tó ru  svæði á N o rð u r lan d i ,  V estu r land i og S u ð u r lan d i ,  en ú þessu  hefir b rey t-  
ing orðið  vegna b re y t t ra  sam g ö n g u tæ k ja .  N efndinni þ y k ir  ekk i  ólíklegt, að þetía  
k a u p tú n  eigi vöxt fyrir  sjer, hve n æ r  sem  bæ tt  sam g ö n g u tæ k i  fást m illi N o rð u r-  
lan d s  a n n a rs  vegar og S u ð u r -  og V estu r lands  h in s  vegar. E n  fari svo, að k a u p -  
tú n ið  vaxi, k e m u r  á s in u m  t im a  fram  þ ö rf  fyrir  að  fá la n d sn y t ja r  j a r ð a r in n a r  
h a n d a  íb ú u m  k au p tú n s in s ,  og v e rð u r  au ð v e ld as t  að fu llnægja þe irr i  þörf, ef jö rð -  
in  er þá enn  í eigu landssjóðs.  Þess vegna þ y k ir  ne fnd inn i  ekki rjett, að  frv. ilái 
f ram  að ganga.

Alþingi, 22. m a rs  1922.

St. S tefánsson, E in a r  Þorg ilsson . J ó n  Þ o r iák sso n ,
form. fundaskrif .  og frsm.

G u n n a r  S igurðsson . B jörn  H alisson .
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1 4 . 140. Mfefndarálit

u m  frv. til laga u m  sk a t t  til sve itars jóðs a f  lóðum  og lendum  í H ú sa v ík u rh re p p i  
(þsk j .  7ö).

F r á  f já rhagsnefnd .

N efnd in  hefir a th u g a ð  frv. og er h ú n  á einu m áli  u m  þ að  að  leggja til, 
að þ að  ná i  f ram  að ganga, ób rey tt  í a ð a la t r ið u n u m .

N efndinni þy k ir  lágm arksg ja ld ið ,  5 kr., of há t t ,  og geta hæglega valdið 
misrjetti ,  þann ig ,  að m a ð u r  m eð litla g a rð h o lu  y rð i að greiða ja fn h á t t  g ja ld  og 
an n a r ,  sem hefði m ik lu  s tæ rra  land. Þ y k ir  n e fnd inn i  lágm ark sg ja ld ið  hæfilega 
ákveð ið  2 kr.

Þ á  vill nefndin  b æ ta  in n  í frv. n o k k ru m  á k v æ ð u m , aðallega til ský ringar .
F já rh a g sn e fn d in  vill lá ta  þ a ð  k o m a  sk ý r t  fram  í frv., h v e r ju m  beri  að 

greiða lóðarg jö ld in ,  og vill h ú n  lá ta  e iganda  lóðar,  ef þ að  er e in s ta k u r  m a ð u r  
eða fjelag, g re iða  það , en a n n a rs  þ a n n ,  er le igurje tt inn  hefir.

í  frv. er ekki ákv eð in n  gja lddagi ló ð a rg ja ld an n a .  Og þó að segja megi, 
ef til vill, að  þ a ð  liggi í h lu ta r in s  eðli, að g jalddagi þ e irra  sje h in n  sam i og 
a n n a ra  h reppsg ja lda ,  þ y k ir  n e fnd inn i  sam t r je t ta ra  að  tak a  u p p  i frv. ákvæði 
u m  þetta . Þ á  v a n ta r  og he im ild  til þess að ta k a  g jöldin lögtaki, svo sem er um  
ö n n u r  o p in b e r  gjöld.

í»á e r  þ a ð  ekki sk ý r t  eftir frv., h v o r t  ja rðe ignanefnd in  skuli  sk ipuð  
m ö n n u m  ú r  h re p p sn e fn d in n i  eða eigi. E n  s a m k v æ m t  u p p lý s in g u m , sem nefndin  
hefir  ú r  s ím skey ti  frá h re p p sn e fn d in n i  til þm . S .-Þing., er  þ að  ósk  h rep p sn e fn d -  
a r in n a r ,  að he im ilt  sje að  sk ipa  í n e fnd ina  m en n  u tan  h re p p sn e fn d a r ,  og hefir 
f já rhagsnefnd  fallist á þetta . E n  þá  er líka  nau ð sy n leg t  að  ta k a  f ram  í lö g u n u m i 
að þ að  sje bo rgara leg  sk y ld a  að ta k a  sæ ti í nefnd inn i .

R je tta ra  þ y k ir  og að  setja  ákvæ ð i í lögin u m  það , h vern ig  fara  skuli að, 
ef sæti lo sn a r  í nefn d in n i  á ð u r  en k jö r t ím ab il ið  er liðið.

S a m k v æ m t fram an sö g ð u  leyfir f já rhagsnefnd in  sjer að leggja það  til, að 
há ttv .  deild  sam þ y k k i  frv. m eð eftirfarandi

(B. XXIV, 2).

B R EY TIN G U M .

1. Við 1. gr. í s tað  o rð a n n a  »5 — fim m  — « k o m i:
2 — tvæ r —

2. Á eftir 1. gr. k om i tv æ r  n ý ja r  gr„  svo h l jó ð an d i :
a. L óðarg ja ld  eftir lögum  þ essu m  gre ið ir  eigandi, ef það  e r  e in s ta k u r  m að-  

u r  eða fjelag, n e m a  um  leigulóðir, le igu jarð ir  eða ö n n u r  sa m n in g sb u n d in  
ja rð a ra fn o t  sje að ræ ða;  þá greiðist lóðarg ja ld ið  a f  e iganda  le igurje t t indanna .

b. G jalddagi lóðarg ja lda  er sá sam i og gja lddagi a n n a ra  h reppsg ja lda . 
L óðarg jö id in  m á  t a k a  lögtaki.
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3. Við 2. gr. Aftan t í ö  gre in ina  b æ ta s t  tv æ r  n ý ja r  m á lsg r . :
Heim ilt  er að  sk ip a  í ja rð e ig n an e fn d  m e n n  u ta n  h re p p sn e fn d a r ,  og ge tu r  

enginn  h re p p sb ú i  sk o ra s t  u n d a n  að  ta k a  sæti í nefn d in n i  og gegna störfum  i 
hen n i  eitt k jö r t ím ab il .

E f  sæti lo sn a r  i n e fnd inn i  á ð u r  en k jö r t im ab il  er á enda , kýs b repps-  
nefnd  m a n n  í h ið  au ð a  sæti fy rir  það , sem  eftir er a f  k jö r t im ab il inu .

G re ina ta lan  b rey tis t  sam k v . þessu.

Alþingi, 22. m a r s  1922.

M. J. K ris tjánsson , J ó n  A. Jó n sso n ,  Jó n  B aldv insson , 
fo rm að u r .  fundaskrifa r i .  f ram sö g u m að u r .

Porl. G u ð m u n d sso n .  J a k o b  Möller.

(B. XXX, 2).

Hd. 141. l ie fn d a rá li t

um  frv. til laga um  brey ting  á lögum  nr. 75, 22. nóv. 1907, u m  bæ ja rs t jó rn  í 
H afnarfirð i.

F rá  a l lshe r ja rne fnd .

Nefndin hefir a th u g a ð  frv. þetta  og leyfir s jer að  ieggja til, að há ttv .  
deild sam þ y k k i  þ a ð  m eð eftirfarandi

BREY TIN G U .

Aftan við fjórðu m álsgr. f ru m v a rp sg re in a r in n a r  bæ tis t:  
þó svo, að  eigi kom i í b á g a  við lög nr. 36, 27. jú l i  1921, um  sam vinnufje lög .

Alþingi, 21. m a rs  1922.

St. S tefánsson , E in a r  Þorg ilsson .
form. fram sögum .

Björn H allsson . G u n n a r  S igurðsson . J ó n  Þ o r lák sso n .
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u m  frv. til laga  u m  p re s la  þ jó ð k i rk ju n n a r  og pró fas ta .

F rá  m e n tam á lan e fn d .

(A. III, 2).

Ed. 143 . N efndarállt

F rv .  þe tta  hefir Iandss t jó rn in  lagt fyrir  Alþingi eftir  ósk  b iskups .  N efndin  
heflr  nú  a th u g a ð  frv. og ko m is t  að þeirr i  n ið u rs tö ð u ,  að  h ú n  geti ekki lagt til, 
að  frv. verði að  lögum  í þe tta  s inn , þ a r  sem frv. felur i sjer ým isleg  ným æ li,  er 
sn e r ta  m jög  p resta  og söfnuði, en þ a ð  e r  h in s  vegar  up p lý s t  a f  b iskup i,  að frv. 
hefir ekk i  á fu l lnæ gjandi h á t t  verið  lagt fyrir  sy n o d u s  og alls ekki leitað álits 
h je rað s fu n d a  u m  m álið . N efndin  vill því gera n o k k r a r  a th u g a se m d ir  við h in a r  
e in s töku  g re in a r  frv., til íh u g u n a r  framvegis.

í 1. kafla 1. gr. b ý s t  ne fnd in  við, að  p re s ta r  og p ró fa s ta r  sjeu kosn ir  
eins og verið hefir, og væri því r je t ta ra ,  að þe tta  væri tekið b e ru m  o rð u m  fram  i 
gre in inn i.

í  2. gr. 2. málsl.  v irð is t  ne fnd inn i  gengið á þ a u  h lu n n in d i ,  sem h áskó la  
ls la n d s  e ru  æ tluð  m eð lögum  nr. 36, l l . j ú l í  1911, og k a n d íd a ta  frá  s a m a  skóla , 
svo að r je ttas t  væri, að  þetta a trið i væ ri  bo r ið  u n d i r  h á sk ó lan n .

1 4. gr. e ru  að a ln ý m æ li  frv., og m á  sjá lfsagt u m  það  deila, hve  ákvæði 
þ e s sa ra r  g re in a r  sjeu heppileg. Þ a r  sem  í 1. m álsl .  er gert ráð  fyrir  að  veita 
k a n d íd ö tu m  frá ú t len d u m  p re s ta sk ó lu m  em bæ tti  h je r  á landi,  v irð ist nauðsynleg t,  
að  h e im tu ð  væ ru  n á n a r i  fy r i rm æ li  um  þetta  h e ld u r  en gert er i gre in inni, því 
v itað  er, að  u n d irb ú n in g sm e n tu n  prestefna  er s u m s ta ð a r  áb ó tav an t ,  ek k i  sist í 
V estu rhe im i,  en þ a ð a n  er e inm itt  gert ráð  fyrir, að k a n d id a ta r  byðus t .  Vildi því 
nefnd in  leggja til, að gert y rði ráð  fyrir e inhvers  k o n a r  prófi s lík ra  m a n n a  við 
guðfræ ð ide ild ina  h jer ,  til þess að fyrirbyggja , að m ö n n u m  m e ð  m in n i  m en tu n  
en h je r  á land i  væri h e im tu ð  y rð u  veitt em bæ tti ,  því slíkt væri ekki rje ttlá tt  
gagnvar t  prestastje tt  þessa  lands.

E n n  þá  lengra gengur  frv. í 2. m álsl.  4. gr. I þ á  á tt  að  s laka  til á 
u n d i rb ú n in g s m e n tu n  presta  og  gera m enn , sem ekki ha fa  verið við n á m  n em a  3 
á r  eða  sk em u r ,  sbr .  t rúboðsskó la ,  í s tað  h in n a  venjulega 10 á ra  h já  p re s tu m  hjer, 
ja fn h æ fa  til prestsvigslu , því að  þó  þetta  eigi s am k v . 2. m áls l .  a og b  að eins 
að  vera  un d an tek n in g ,  þ á  v irð is t  nefn d in n i  ekk i  nægileg trygging sett fyrir  þvi, 
að  r je t tu r  læ rð ra  p res ta  sje ekki fyrir  b o rð  b o r in n ,  þ a r  sem þetta  fyrst og frem st 
v e rö n r  k o m ið  u n d i r  áliti s a fn að an n a .  V æ ri  t. d. söfnuði á h u g a m á l  að  fá k en n a ra ,  
e r  h a n n  þekti  vel, fy rir  prest,  væri h o n u m  in n a n  h a n d a r  að  h a fn a  p res tum , er 
sæ k tu ,  og loks að  s íðus tu  fá k e n n a ra n n  fyrir  prest, ef til vill eftir m a rg a r  a t ren n -  
u r ;  væ ri ve itingarva ld ið  að  eins h já  lan d ss t jó rn in n i  og b iskup i,  væri þe t ta  öð ru  
m áli  að  gégna i þessu  tilliti.

Þ að  er þvi h æ tt  við, að þetta  gæti o rö ið  til þess m eð t im a n u m , að  að-
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sókn  prestsefna að h á s k ó la n u m  yrð i m in n i ,  þ a r  sem ö n n u r  svo m ik lu  auðveki-  
ari ieið væri að  m a rk in u ,  og loks gæti svo farið, að  m egnið  a f  p restas t je t l  lands-  
ins y rð i p re s tk e n n a ra r ,  og h v a ð  slík t  væri ho lt  fyrir  h in a  ís lensku  k irk ju ,  virðist 
va fa m á l ;  að m in s ta  kosti ge tur  ne fnd in  ekki fallist á slíkt fy r irkom ulag ,  m eðan  
ríkið ;hefir afskifti a f  k irk ju n n i  og p res tas tje tt inn i.  Væri ríki og k irk ja  aðsk ilin , 
gætu sö fnuð irn ir  á tt  u m  þetta  við sjálfa sig.

Þ a r  að  auk i  v irð is t  sú  stefna vera  ofarlega á baug i  m eð þ jóð og þingi,
að gera p res tas t je t t ina  þ ý ð in g a rm e ir i  fyrir  þjóðfjelagið, líkt og á ð u r  var, m eð
þvi að fela henn i a l lm ik ið  a f  s tarfi k e n n a ra n n a ,  og því væri ekki heppilegt að 
grafa ja fn f ra m t  u n d a n  h e n n i  h in n  rjetta  s t je ttargrundvöll .

O ss  v irð is t  því ekki m ega h ra p a  að  þessu  og sjálfsagt sje að be ra  þetta
u n d ir  p res ta s t je t t ina  á ð u r  en þessi ákvæ ði y ró u  að lögum .

í 14. gr. er gert rá ð  fyrir ,  að p re s tu r  geti o rð ið  fyrir sek tu m  eða em - 
bættism issi ,  ef h a n n  fer inn  á s tarfsv ið  n á g ra n n a p re s ts ;  s l ík t  v irð is t  n o k k u ð  h a r t ,  
og ætti að næ gja  þ a r  codex eth icus, ekki s íð u r  fyrir  slíka stjett en t. d. læ k n a-  
s tjettina.

Þ á  er ný m æ li  í þ e ssu m  Iögum í 17. gr., þ a r  sem gert er ráð  fyrir, að 
p re s ta r  fái a u k a þ ó k n u n  fy r ir  p res tsve rk  s a m k v æ m t  g ja ld sk rá ,  sem  ráð h e r ra  se tur
10. h v e r t  á r  m eð  ráð i  b isk u p s ;  á ð u r  h a fa  p re s ta r  fengið a u k a v e rk  sín greidd 
eftir verð lagsskrá .

Þ að  skal já ta ð ,  að  gjöld þessi h a fa  í sjálfu sjer verið n o k k u ð  lág, eink- 
u m  þ a r  sem p re s ta r  h a fa  o rð ið  að sjá sjer fy rir  fa ra rb e in a ;  en þetta  hefði m á t t  
lagfæ ra  og h æ k k a  g jöldin , þó  að re ik n u ð  v æ ru  eftir ve rð lagssk rá ,  sem a lta f  er 
s a n n g ja rn  g rund v ö llu r ,  og lan d au rag ja ld ið  ekki svo fallið ú r  m e ð v i tu n d  m a n n a  
eins og gert er rá ð  fyrir  í a th u g a se m d u m  b isk u p s  v ið  frv. sitt, en h in s  vegar  
m ik ið  vafam ál,  eftir reyns lu  s íðus tu  á ra ,  h v o r t  hepp ileg t sje að  ganga  lengra á 
þairri b r a u t  en gert hefir  verið.

N efndin  ge tu r  h in s  vegar  fallist á, að s a n n g ja rn t  sje að p re s ta r  fái ferða- 
k o s tn að  g re id d a n  eins og læ k n a r ,  en þó v irð is t  n e fnd inn i  gre in in  ekki heppilega 
o rðuð  og á l í tu r  r je t ta ra ,  að  ákveð ið  væri, að sá, sem pres ts  þ a r f  m eð, sjái hon-  
um fyrir fararbeina, eins og venjulega á sjer s tað  m eð  læ k n a ,  en þ a ð  v e rð u r  þá 
s a m k o m u la g  milli þe ir ra ,  hv e rn ig  þvi er fyrir  k om ið ,  h v o r t  p re s tu r in n  leggur 
sjer s já lfu r  til hes t  og fylgd o. s. frv. eða v ið k o m a n d i  gerir  þ a ð  s já lfu r ;  þetta  
m u n  engum  ágrein ingi va lda  venjulega og b á ð u m  að il jum  h a g k v æ m a ra .

U m  20. gr. og n ý m æ lin  í h en n i  ge tu r  n e fnd in  v ísað  til þess, sem sagt er 
um  17. gr.

N ý m æ lin  í 17. og 20. gr. þessa  frv. sner ta  svo m jög  sö fn u ð in a ,  að rjett- 
asl þyk ir ,  að  þ a u  væ ru  lögð u n d i r  álit h je raðsfunda .

F leiri nýrnæli e ru  í frv., sem v irðas t  þu rfa  a th u g u n a r  við, en npfndin 
læ tu r  sjer næ gja  þ að ,  seni þegar  hefir verið tek ið  fram .

S a m k v æ m t þessu  leggur nefnd in  til, að frv. verði vísað til lan d ss t jó rn a r -  
in n a r  með svo h ljóðand i

A lþ l .  1922. A . (3 4 . lö g g ja f a r þ in g ) . 39
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R Ö K ST U D D R I DAGSKRÁ.

í  t rau s l i  þess, aö  lan d ss t jó rn in  tak i  frv. til y f irvegnnar  og a th u g u n a r  
á ný og leiti élits  sy n o d u sa r ,  guð fræ ð ide ilda r  h á sk ó la n s  og h je rað s fu n d a  um  það, 
te k u r  de ild in  fyrir  næ sta  mól á dag sk rá .

A lþingi, 23. m a rs  1922.

Karl E in a rs so n ,  G uðm . G uðfinnsson , S ig u rð u r  Jónsson .
form. fundaskrif .  og frsm.

143. F rum varp

v e r s l u n a r l ó ð a r i n n a r  í H n ífsd a l  í N o r ð u r - í s a f j a r ð a r s ý s lu .

F lu tn in g s m .:  S ig u r ð u r  S te fán sso n .

T a k m ö r k  v e r s l u n a r l ó ð a r i n n a r  i H n ifsd a l  e ru  að  i n n a n  l a n d a m e r k i  
H n ifsd a ls  og l s a f j a r ð a r k a u p s t a ð a r ,  a ð  o fa n  l in a  y f i r  þ v e r a n  H n ifsd a l ,  u m  svo  
n e f n d a n  E in a r s h ry g g ,  og að  u t a n  b e in  l ín a  á  l a n d  u p p  frá  sv o  n e fn d u  S k a r fa -  
sker i .

Á s t æ ð u r .

F r u m v a r p  þetta  e r  flutt s a m k v æ m t  ósk  h r e p p s n e fn d a r in n a r  i E y ra rh re p p i ,  
þ a r  sem  H n ifsd a lu r  liggur. H n ifsd a lu r  e r  b lóm legt s jáv a rþ o rp ,  sem  s tæ k k a ð  hefir 
m jö g  h in  s ið u s tu  ár .  H a n n  v a r  löggiltur 1907, en  v e rs lu n a r ló ð in  er o rð in  a lt  of 
lítil, en d a  e ru  þ a r  n ú  ö verslanir .

(B . X X X V III ,  1). 

Md.

til laga  u m  s t æ k k u n
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1414. F rum varp

til Qárlaga fyrir  á r ið  1923.

(E f t i r  2. u m r .  i Nd.).

I. K A FLI.

T e k j u r .

1. gr.
Árið 1923 er æ tla s t  tii, að  te k ju r  r ík is in s  verði svo sem  ta lið  er i 2 .— 5. 

gr., og að þe irra  verði aflað nieð tek ju g re in u m , sem  þ a r  eru  ta lda r .

2. gr.
Þessir  s k a t ta r  og to l la r  er æ tlas t  til að nem i:

k r. k r.

1. F a s te ig n a s k a t tu r ............................................................................... 210000
2. T e k ju s k a t tu r  og e i g n a r s k a t t u r ................................................. 800000

1010000
3. A u k a t e k j u r ......................................................................................... 250000
4. E r f ð a f j á r s k a t t u r ............................................................................... 55000
5. Vitagjald  ......................................................................................... 150000
6. L e y f i s b r j e f a g jö ld ...................................................... ....................... 10000

465000
7.
8.

Ú tflu tn ingsgjald  ..................... ..................................................
Áfengistollur (þ a r  m eð óáfengt öl, á fengislaust vin, 
ávax tasafi  og l i m o n a d e ) ............................................................ 250000

600000

9. T ó b a k s t o l l u r ....................................................................................... 500000
10. Kaffi- og s y k u r t o l l u r .................................................................... 800000
11. V öru to llu r  ......................................................................................... 1000000
12. A nnað  aðflu tn ingsgja ld  ..................... ................................ 60000

2610000

F ly t  . . . ... 4685000
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kr. kr.

F lu t t  ... 4685000
13. Gjald a f  konfek t og b r jó s tsyku rsge rð  ................................ 20000

14. S t i m p i l g j a l d ....................................................................................... 500000

15. Lestag ja ld  a f  s k i p u m .................................................................... 40000

16. P ó s t tek ju r  .......................................... ........................................ 400000
17. S í m a t e k j u r ......................................................................................... 1075000

1475000

18. T ó b a k s e i n k a s a l a ............................................................................ 200000

19. B ifre iðaska ttu r  ................................................................................ 30000

Sam ta ls  ... ............. 6950000

3. gr.

T e k ju r  af fas te ignum  rík iss jóðs  n u  la lda r :

kr. kr.

1. E ftirg ja ld  eftir ja rð e ig n ir  r ik i s s jó ð s ................... ............. 30000
2. T ek ju r  a f  k i rk ju m  ...................................................................... 50
3. T e k ju r  a f  s i l fu rb e rg sn á m u n u m  í H e lg u s ta ð a f ja l l i ........... 10000
4. T e k ju r  a f  sk ip u m  ...................................................................... 150000

Sam ta ls  ... ............. 190050

4. gr.

T e k ju r  af b ö n k u m ,  R æ ktunars jóð i ,  verðbrje fum  o. f . er áætlaf :

kr. kr.

1. T e k ju r  'af  b ö n k u m  ...................................................................... 250000
2. T c k ju r  af R æ k t u n a r s j ó ð i .........................................  ........... 20000
3. Vextir af b a n k a v a x ta b r je fu m , k ey p tu m  sa m k v æ in t  lög-

um  nr. 14, 9. júli 1909 ............................................................. 40000
4. V æ ntan lega  ú ld reg ið  a f  þeim  b r j e f u m ................................ 15000

F ly t  ... • . • • • . 325000
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kr. kr.

F lu t t  ... 325000
5. A rður  af k lu tafje  (100000 k r . )  í E im skipafje lag i ís la n d s 6000
6. Vexlir a f  in n s læ ð u m  í b ö n k u m  ......................................... 5000
7. Greiðsla frá L a n d s v e r s l u n i n n i ................................................. 240000

Sam ta is  ... ............. 576000

5. gr.

Ó v issa r  tek jur,  ým is legar  g re iðs lu r  og endurg jö ld  er ta lið :

k r . kr.

1. Ó v issa r  tek ju r  ............................................................................... 20000
2. E n d u rg re id d  sk y n d i lán  til e m b æ l t i s m a n n a ........... 400
3. E n d u rg re id d a r  a ð r a r  fy r ir fram gre iðs lu r  ...................... 2000

S am ta ls  ... ............. 22400
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II. K A FLI.

G j ö l d .

6. gr.

Árið 1923 eru  ve it ta r  til g ja lda  u p p h æ ð ir  þæ r, sem  t i lg re indar  eru í 
7 .— 19. gr.

7. gr.

Greiðslur  a f  l á n u m  rík iss jóðs og fram lag  til L a n d s b a n k a n s  er ta lið :

I. V extir:
1. 4®/o lán  ú r  r ik issjóði D a n m e rk u r ,  500000 kr., tekið 

1908 til 15 á ra  til s ím a lagn inga  ................................
2. 4Ví°/o lán , tekið 1909 h já  d ö n sk u m  b ö n k u m , 

1500000 kr. til 30 á ra ,  til að k a u p a  III. f lokks 
b a n k a v a x ta b r je f  L a n d s b a n k a n s  ................................

3. 4V j#/ 0 lán  h já  lí f sáb y rg ð a rs to fn u n in n i  í K a u p m a n n a -  
höfn , 250000 kr., tekið  1912 til 30 á ra ,  til að 
k a u p a  III, f lokks b a n k a v a x ta b r je f  L a n d s b a n k a n s

4. 4Vo% lán  h já  d ö n sk u m  b ö n k u m , 500000 kr., tek- 
ið 1912 til 15 á ra  vegna s je rs tak ra  ú tg ja lda  (R eykja-  
v ik u rh ö fn  o. f l . ) ......................................................................

5. R i ts im a lán ið  1913, 4 %  og e n d u rb o rg u n  á 30 ár- 
u m ,  tekið  h já  m ik la  n o r ræ n a  r its ím afie lag inu  ...

6. L á n  til r i ts ím a , tekið  20. okt. 1916 til 25 ára ,  m eð 
b a n k a v ö x tu m  h já  L a n d s b a n k a n u m ,  að  u p p h æ ð  
100000 k r .....................................................................................

7. 5 %  lán , tekið  til s im a lagn inga  1917 h já  m ik la  
n o r ræ n a  r i ts ím afje lag inu , til 30 á ra ,  500000 kr. ...

8. L á n  h já  H a n d e lsb a n k e n ,  gegn veði í sk ip u m , 2 
milj. k r .,  tekið  1917 til 10 á ra ,  vextir  '/s  °/0 hæ rr i  
en forvextir  Þ jó ð b a n k a n s  d a n s k a ................................

9. L á n  til r i ts im a , tekið i L a n d s b a n k a n u m  20. jan . 
1918 til 25 á ra  m eð b a n k a v ö x tu m , 85000 kr. ...

10. L á n  til L a n d s v e rs lu n a r in n a r ,  tekið 2. jan . 1918 
m eð ú tlán sv ö x tu m  h já  í s la n d s b a n k a ,  að u p p h æ ð  
1 milj. k r ..............................................  ................................

Flyt ...

kr.

2333,33

36562,50

7593,76

7500.00 

16246,30

5320.00 

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

204400,41

kr.
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kr. ‘ kr.

F lu t t  ... 204400,41
11. L án  lijá r ík issjóði D ann , tekið 1. des. 1918, með

ö°/o vöx tum , 2*/a milj. k r .................................................... 40000,00
12. L á n  b já  H ásk ó la  ís lands ,  tekið 10. ja n .  1919 með

5°/0 vöx tum , a fb o rg u n a r lau s t ,  að u p p h æ ð  1 milj. kr. 50000,00
13. L á n  h já  d ö n sk u m  b ö n k u m ,  tekið 1. jú lí  1919 m eð

5®/o v ö x tu m  til 20 á ra ,  4*/2 milj. k r ............................. 185625,00
14. Inn len t  lán  1. jú l í  1920 m eð 5* 2 °/0 v ö x tum  lil

20 á ra ,  3 milj. k r .  . . .  ................................................... 144375,00
15. E n s k t  lán  1. sept. 1921 m eð 7°/o vöxtum  til 30

á ra ,  1V* ^ r ....................................................................... 105000,00
729400,41

Afborganir:
1. Af lá n in u  frá 1908 ............................................................ 33333,33
2. — — — 1909 ............................................................. 50000,00
3. — — — 1912 ............................................................ 8333,33
4. — — — 1912 ............................................................ 33333,34
5. — — — 1913 ............................................................. 12744,72
6. — — — 1916 ............................................................ 4000,00
7. — r i ts ím a lán i  1917 ..............................  ...................... 9768,82
8. — s k ip a k a u p a lá n i  ............................................................ 200000,00
9. — ri ts ím a lán i  L a n d s b a n k a n s .......................................... 3400,00

10. — í s la n d s b a n k a lá n i  1918 ................................................. 100000,00
11. — lán i d a n s k ra  b a n k a  1919 ......................................... 225000,00
12. — in n le n d a  lá n in u  1920 ................................................... 150000,00
13. — en sk a  lá n in u  1 9 2 1 .......................................................... 50000,00

879913,54

F ra m la g  til L a n d s b a n k a n s ,  10. g r e i ð s l a ............................ 100000,00

Sam ta ls  .. . ............. 1709313,95

8. gr.

kr. kr.

Borðfje H a n s  H á t ig n a r  k o n u n g s in s  ................................ 60000
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9. gr.
Til a lþ in g isk o s tn a ð a r  og y f l rsk o ð u n a r  lan d s re ik n in g a  er veitl:

kr. kr.

1. Til a lþ in g i s k o s tn a ð a r .................................................................... 220000
2. Til y f l r sk o ð u n a r  lan d s re ik n in g a  ......................................... 3000

223000

S am ta ls  ... ............. 223000

10. gr.

Til ráðuney tis in s ,  h a g s to fu n n a r ,  sen d ih e r ra ,  u ta n r ik ism á la  og r ik is ráðs-  
k o s tn a ð a r  er veitt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6 .

A.
R áðuney tið ,  r ík is f jeh irð ir  o. fl. 

T il r á ð h e r ra :
a. L a u n  ............................................................
b. T ii  r isn u  ...................................................

30000
4000

Til u tan fe rð a  rá ð h e r r a  .............................................................
L a u n  s ta r f sm a n n a  s t j ó r n a r r á ð s i n s ........................................
A n n a r  k o s tn a ð u r  .............  ..................................................
F y r i r  að  gegna r ík isf jeh irð iss tö rfum  ................................
Til u m b ó ta  og v iðha lds  á s t jó rn a r rá ð s h ú s in u  og ráð -  
h e r r a b ú s t a ð n u m ...............................................................................

B.
Hagstofan.

L a u n  h a g s t o f u s t j ó r a .......................................
L a u n  a ð s t o ð a r m a n n s ......................................
P a p p ír ,  p re n tu n  og hefting hag sk ý rs ln a
P re n tu n  ey ð u b lað a  ........................................
H úsale iga , h it i  og Ijós m. m ........................
A ðstoðar-  og s k r i f s t o f u k o s t n a ð u r ...........

k r .

34000
8000

95040
22000
19340

3000

9500
6300

10000
3000
4000

15000

kr.

182280

47800

Flyt ... 230080
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Flu lt
C.

S end iherra ,  u la n r ík ism á i  og r ík is ráð sk o s tn að u r .
1. Til send ihe rra  í K a u p m a n n n a h ö fn :

a. L a u n  ..........................................................................  20000
b. Til húsa le igu  .................................................  3000
c. — r isnu  ............................................................ 5000
d. — skrifs to fuha lds  .............................................  16000

2. F y r ir  njeðferð u ta n r ík ism á la  .. .
3. R ík is rá ð sk o s tn a ð u r  ......................
4. K o s tn að u r  af sam b an d s lag an e fn d

Sam ta ls  ... 297580

11. gr.

Til dóm gæ slu  og lögreg lus t jó rnar  o. 11. er veitt:

A.
D óm gæ sla  og lögreglustjórn.

1. H æ slir je t tu r :
a. L au n  d ó m a r a .........................................
h. L a u n  r i ta ra  .........................................
c. A n n a r  k o s tn a ð u r  ................................

52500
6300
2500

2. L a u n  bæjarfógeta , sý s lu m a n n a  og lögreglustjóra  .
3. L a u n  h r e p p s t j ó r a ............................................................................

4. S k r ifs to fukos tnaður  bæ jarfóge tans  i R eykjav ík :
a. L a u n ............................................................................. 23260
b. H ú s a l e i g a ...................................................................  3000
c. Hili, ljós og ræ sting  ......................................... 2200
d. Ýms gjöld ............................................................  1940

kr.

F lv t  ...
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing).

3 0 0 3 2 0
40
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F lu t t  . . .
5. S k r ifs to fu k o s tn að u r  lögreg lustjó rans í R eyk jav ik :

a. L a u n  fu lltrúa ,  3 sk r ifa ra  og in n h e im lu m a n n s  24300
L a u n  3 t o l l v a r ð a ...................................................  16200
H ú s a l e i g a ....................................................................  6500
Hiti og Ijós ............................................................. 1500
Ý m s g j ö i d ....................................................................  10000

6.
7.

8. 
9.

10.

2.

3.

4.
5.

6. 
7.

b.
c.
d.
e.

F a s t i r  s ta r fsm en n  á skr ifs to fum  bæjarfógeta  og 
lögreglustjóra  i R eykjav ik  n jó ta  d ý r t íð a ru p p b ó ta r  eftir 
reg lum  la u n a la g a n n a .
S k r ifs to fu k o s tn að u r  s ý s lu m a n n a  og a n n a ra  bæjarfógela 
Til b eg n in g a rh ú ss in s  í Reykjav ík  og v ið h a ld sk o s tn a ð -
a r  f a n g e l s a .........................................................................................
A nnar  s a k a m á la k o s tn a ð u r  og lögreg lum ála  m . m. ...
B orgun  til s jó d ó m sm a n n a  ...................................................
B orgun  til setu- og v a ra d ó m a ra  .........................................

B.
Ýmisleg gjöld.

1. T il þess að gefa ú t  s t jó rn a r t íð in d i :
a. F ó k n u n  fyrir  ú tgáfu  t íð in d a n n a  m. fl. ... 900
b. T il  p ap p irs  og p r e n tu n a r  ............................... 12000
c. Til k o s ln a ð a r  við send ingar  m eð p ó s tu m  1200

B u rð a re y r i r  og em bæ ttisskey ti :
a. E n d u rg ja ld  h a n d a  e m b æ tt ism ö n n u m  fyrir b u rð a r -  

eyri u n d i r  em bæ ttisb r je f  ................................  25000
b. F y r i r  em bæ ttisskey ti  .......................................... 60000

B rn n a á b y rg ð a r -  og só ta rag ja ld  o. fl. fyrir  n o k k r a r  op-
in b e ra r  bygg ingar  ......................................................................
T il  e m b æ t t i s e f t i r l i t s f e rð a ..............................  ......................
R óknun  fyrir aðstoð  verkfróðs m a n n s  við e n d u rsk o ð -
u n  á s k i p a m æ l i n g u m ....................................................................
Til landhelg isgæ slu  ......................................................................
Gjöld til y f irska ttane fnda  og fyrir ska t tv irð in g a r

kr. k r .

300320

58500

50000

15000
12000

1000
3000

439820

14100

85000

8000
6000

500
30000
20000

163600

Sam ta ls 603420



Þingskjal 144 315

12. gr.

T il læ k n a s k ip u n a r  og h e ilb r igð ism ála  er veitt:

kr. kr.

1. L a u n  ................................................................................................... 327240
2. Til sk r i fs to fu k o s tn að ar  lan d læ kn is ,  eftir re ikningi, a l t a ð 2000
3. a. S ty rk u r  til læ k n isv i t jan a  h a n d a  h re p p u m ,  sem eiga

sjerstaklega erfiða læ k n issó k n ,  alt að ...................... 6000
S ty rk u r  þessi greiðist h re p p sn e fn d u m  og er því

skilyrði b u n d in n ,  að þ æ r  sendi m eð u m só k n  s inn i
skilagre in  u m  h vern ig  verja á s ty rk n u m . S t jó rn a r-
ráð ið  ú th lu ta r  h o n u m  aðe ins  til þ e irra  h rep p a ,
sem u m  ræ ð ir  í 12. gr. 3 — 16 fjárl. 1922.

b. V ið b ó ta rs ty rk u r  til J ö k u ld a ls - ,  H líða r- ,  T u n g u - ,
H ja l ta s ta ð a r -  og E ið a h re p p a ,  ef þessir  h r e p p a r  ráð a
sjer s je rs tak an  Iækni ............................................................. 1500

7500
4. Til n ú v e ra n d i  að s to ð a r læ k n is  á lsafirði, enda  n ý tu r

h a n n  eigi a n n a ra  la u n a  ú r  r ík issjóði ................................ 2500

5. Til aug n læ k n in g a :
a. S ty rk u r  til a u g n læ k n is  A ndr jesa r  F je ldsteds í Reykja-

vík .................................................................................................. 2400
b. S ty rk u r  til s am a  m a n n s ,  til læ kn ingafe rða  kring-

um  landið  á hels tu  v ið k o m u s tað i  s t ra n d sk ip a ,  m eð
því skilyrði, að  h a n n  hafi á hverr i  h ringferð  að
m in s ta  kosti h á l f s m á n a ð a r  dvöl s a m ta ls  á tveim
h in u m  í jö lm ennus tu  v ið k o m u s tö ð u m , eftir sam ráð i
við s t jó rn a rráð ið ,  e ttir re ikn ingi, alt a ð ..................... 500

2900
6. S ty rk u r  til tan n læ k n is  Vilh. B ernhöfts  í R eykjav ik  .. . 1500
7. S ty rk u r  til há ls -  og neflæknis Ólafs Þ o rs te in sso n a r  i

R eykjav ík  ......................................................................................... 1500
S ty rk u r in n  til læ k n a n n a  A ndrjesar  F je ldsteds,  Vilh.

B ernhöfts  og Ó lafs Þ o rs te in sso n a r  er b u n d in n  því
skilyrði, að þeir, h v e r  u m  sig, segi s tú d e n tu n u m  í
læ knade ild  h ásk ó la n s  til i s inni sjerfræði og veiti fá-
tæ kn  fólki ókeyp is  læ k n ish já lp  á t i l tek n u m  stað , ekki
s ja ld n a r  en 3 s in n u m  á m án u ð i .

8. T il ge is la læ kningastofu  r ik is in s  ......................................... - 12000
9. T il  R ad íu m sjó ð s  ís lan d s ,  s ty rk u r  til að  reka  ra d íu m -

læ k n in g a r  ......................................................................................... 2500
10. H o ld s v e ik r a s p i t a l in n ...................................................................... 91556

F ly t  .. . .......... 461196
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F lu t t  ...
Sá k o s tn a ð u r  su n d u r l ið a s t  j tannig:
A. L a u n  l æ k n i s ..............................................................................

B. A n n a r  k o s tn a ð u r :
1. L a u n  s ta r f sm a n n a   ...........................  .. . 14000
2. V iðurvæ ri  59 m a n n a  ( c a .  160 a. á d a g )  34456
3. K læ ð n að u r  ........... . ...   3000
4. M eðul og s á r a u m b ú ð i r ................................  1800
5. E l d s n e y t i ............................................................. 13000
6. Ljósm eti ............................................................  2000
7. H ú s b ú n a ð u r  og ábö ld  ................................  2500
8. V iðha ld  á h ú s u m  .........................................  3000
9. l ’vo ltu r  og r æ s t i n g .........................................  3000

10. G re f t ru n a rk o s tn a ð u r  ................................ 500
11. S k e m t a n i r ............................................................  800
12. S k a t ta r  o. fl......................................................... 2500
13. Ýmisleg g j ö l d ................................................... 2000

11. G eðveik rahæ lið  á Kleppi ..................
Sá k o s tn a ð u r  su n d u r l ið a s l  jtannig:
A. L a u n  l æ k n i s .....................................

B. Ö n n u r  gjöld:
1. K aup  s ta r f sm a n n a
2. V iðurvæ ri 90 m a n n a  (ca .  160 a
3. K læ ð n að u r  60 sjúk linga  á 100 i 

hver jum  .....................
4. Meðul og u m b ú ð ir  .
5. L jós og h iti  ...........
6. V iðhald  og áhö ld  ..
7. Þ v o t tu r  og ræ s t in g . .
8. S k e m t a n i r ...................
9. S k a t ta r  m. m ..............

10. Óviss gjöld

á dag) 
r. h a n d a

10000
52560

6000  
600  

10400  
10000 
2000  
1 000 

1000 
1500

Flvt

kr. kr.

9000

451196

82556

91556

9000

65340

95060

104060

104060 506536
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F lu l t  ...
Þ a r  frá d rag as t  þessa r  lek ju r :
Meðgjöf m eð 64 s jú k l in g u m , 200 a. á dag  46720 
T e k ju r  af b ú in u  ...................................................  2000

M ism u n u r  ..

12. H eilsubæ lið  á Vífilsstöðum
Sá k o s tn a ð u r  su n d u r l ið a s t  þaun ig
A. L a u n  l æ k n i s ...............................
B. Ö n n u r  gjöld:

1. K au p  s t a r f s m a n n a .............
2. V i ð u r v æ r i ...............................
3. L y f  og h jú k ru n a rg ö g n  ...
4. Ljós og hiti ......................
5. Þ v o t tu r  og r æ s t i n g .............
6. V iðha ld  h ú s a  ......................
7. V iðha ld  vjela ......................
8. H ú s b ú n a ð u r  og á h ö ld  ...
0. F l u t n i n g s k o s t n a ð u r .........

10. Óviss gjöld .....................

30000
125000

8000
26000

6000
8000
5000
8000
9000
5000

Þ a r  frá d rag as t  þessa r  tek ju r :
Meðgjöf m eð 80 s júk lingum , 5 kr. á dag  146000
Meðgjöf m eð 5 s júk lingum , 8 kr. á dag 14600
Meðgjöf með 18 b ö rn u m , 4 kr. á dag ... 26280

M ism u n u r  .. .

13. Ö n n u r  gjöld:
a. S ty rk u r  til s jú k ra h ú s a  og s jú k ra sk ý la  ......................

S ty rk u r in n  veitist eftir f jölda legudaga, 70 a u r a r  fyrir 
h v e rn  dag, gegn þvi, að  h je rað  það, sem  s jú k ra -  
hús ið  á, leggi fram  eins m ik ið  og s ty rk n u m  n e m u r .

b. B ó lu se tn in g a rk o s tn að u r  ...................................................

Flyt ...

kr. kr.

104060 506536

48720

55340

52120

9000

230000

239000

186880

52120

10000

1500

11500 558656



318 Þingskjal 144

Flutt ...
c. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um 

varn ir  gegn útbreiðslu næ m ra  s júkdóm a ............
d. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um 

varn ir  gegn því, að næ m ir s júkdóm ar berist til ís- 
lands .....................................................................................

e. Gjöld sam kvæ m t lögum nr. 61, 1921, um  breyt- 
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr..........................

f. K ostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum .....................  ..........................................................

g. S ty rkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni 
að afla sjer n ý n a r  læ k n is þ e k k in g a r .............................

Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillög- 
um  landlæknis, og má h ann  ekki fara fram úr 250 
kr. fyrir hverja m ánaðardvöl erlendis.

h. S tyrkur til s j ú k r a s a m l a g a .................................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins 

íslenska prentarafjelags alt að 200 kr. S tyrkur 
þessi m á þó ekki fara fram ú r  þeim styrk, er al- 
menn sjúkrasamlög fá að lögum.

i. Til berklahjúkrunarfjelagsins L iknar,  gegn að minsta 
kosti jafnm iklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur ...........

j. U tanfararstyrkur til ö n n u  Breiðfjörð til h jú k ru n ar  
nám s, með því skilyrði, að h ún  setjist að hjer í 
landi, ef henni býðst s t a r f ...............................................

k. U tanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram 
haldsnám s i Kristjaniu eða K aupm annahöfn  ..

1. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn 
mikilli launabót annarss taðar  frá .............................

m .T iI  Gísla Sigurðssonar i Krossgerði, til þess að 
kaupa  sjer um búðir  .................................................

14. Hluti rikissjóðs af launum  y f i r s e tu k v e n n a .............

kr. kr.

11500 558656

4000  ;

1000 

70000  

1500  

3000

6500

3000

1000

800

300

500
103100

25000

Sam tals 686756
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13. gr.

T il  s am g ö n g u m ála  er veitt:

kr. kr.

A.
Póstm ál.

1. L a u n :
a. Eftir  lau n a lö g u m  ................................................... 86400
b. Pósta fg re ið s lum enn  u tan  R eyk jav íku r 66000
c. B r je fh i rð in g a m e n n ................................................... 18000

170400
2. P ó s tf lu tn ingu r  ............................................................ .......... 170000
3. A n n a r  k o s tn a ð u r :

a. S k r ifs to fukos tnaður  i R eyk jav ík  h já  aða lpóstm e is t-
a ra  og pós tm e is ta ra ,  eftir re ikn ingi ............. 8500

b. S k r ifs to fu k o s tn að u r  og aðstoð  u ta n  Reykja-
v ík u r  h já  p ó s tm e is tu ru m  og á s tæ rr i  póst-
afgreiðslum  ............................................................. 20000

c. H úsale iga  u ta n  R eyk jav iku r  á s tæ rr i  pós t-
stofum  og p ó s t a f g r e i ð s l u m ................................ 11000

d. ö n n u r  gjöld ............................................................ 43000
82500

422900

B.
V egabætur.

1. S tjórn  og u n d i rb ú n in g u r  vegagerða:
1. L a u n  v e g a m á l a s t j ó r a ........................................ 9500
2. L a u n  aðs to ð a rv e rk fræ ð in g s  ...................... 6840
3. F e rð a k o s tn a ð u r  þe irra  og fæ ðispeningar,

eftir re ikningi, a lt  að  ................................ 3500
4. Til a ð s to ð a rm a n n a  og m æ linga , alt að .. 7500
5. S k r ifs to fu k o s tn að u r  ......................................... 7300

34640
Ií. F lu tn in g a b ra u t i r :

1. H ú n v e tn in g a b ra u t  ......................  ............. 5000
2. S kag f irð in g ab rau t  . ................................ 20000
3. B isk u p s tu n g n a b ra u t  ........... .............................. 25000
4. H v a m m s ta n g a b ra u t  .......................................... 8000
5. V iðha ld  f lu tn in g ab rau ta  ................................ 52000
6. Til að g e rð a r  og e n d u rb y g g in g a r  F lóa-

b ra u ta r in n a r ,  gegn því, að  Árnessýsla
leggi f ram  þ rið ju n g  k o s t n a ð a r ........... ... 10000

F ly t  ... 120000 34640 422900
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F lu t t  .. . 120000 
7. T il aðg e rð a r  og e n d u rb y g g in g a r  H olta-  

vegarins, gegn því, að R angárva llasýs la  
leggi f ram  þ rið ju n g  k o s tn a ð a r  .............  20000

III.  Þ jóðvegir:
1. S tykk ish ó lm sv eg u r  .............................
2. L an g ad a lsv eg u r  í H ú n a v a tn ssý s lu  .
3. ö x n a d a l s v e g u r  ......................................
4. H ró a rs tu n g u v e g u r  .............................
5. A ðra r  v eg ab æ tu r  og v ið h a ld  ...

IV. F j a l l v e g i r .........................................................................................

V. 1. T il  á h a l d a ............................................................. 15000
2. T il  b ó k asa fn s  v e rk a m a n n a  ......................  300

VI. T illög  til ak fæ rra  sýsluvega, alt  að ................................
gegn að  m in s ta  kosti j a fn m ik lu  tillagi a n n a r s ta ð a r  
frá  og ö ð ru m  þeim  sk i ly rð u m , sem sett e ru  í reglu- 
gerð n r .  3, 3. j a n ú a r  1916.

VII. Til d rag fe r juha lds  á H j e r a ð s v ö t n u m .....................

VIII. Til d rag fe r ju h a ld s  á L a g a r f l j ó t i .........................................

15000
10000
15000
40000

c .
S am göngur  á sjó.

1. Til s trand ferða  ............................................................
2. T il  b á ta fe rða  á flóum, f jö rðum  og v ö tn u m  ..

D.
H rað sk ey ta -  og ta ls ím a sa m b a n d .

I. R itsim afjelagið  m ik la  n o r ræ n a ,  u m sa m ið  árgjald  (til
1925) ................................................................................................

II .  Til v ið au k a  s ím akerfa ,  sm æ rr i  e fn isk au p a  o. fl. .. .

Flyt ...

kr. kr.

34640 422900

140000

100000
10000

15300
40000

500

500
340940

200000
100000

300000

35000
20000

55000 1063840
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III .  Til s ta r f ræ k s lu  l a n d s s ím a n n a  m. m .:
F lu t t  ...

1. L a u n  s a m k v æ m t  lau n a lö g u m  ............. 290000
2. K o s tn að u r  a f  aða lskrifs to fu  lan d ss ím -

a n n a ...................................................................... 11000
3. R its im astöð in  í Reykjav ík  ...................... 32000
4. Þ rá ð la u sa  s töð in  í R eyk jav ík  ............. 7500
5. B æ ja rs im in n  i R eyk jav ik  ...................... 68000
6. Á h a ld ah ú s ið  ................... ............................... 2500
7. R its ím astöð in  á A k urey r i  á s a m t  b æ ja r -

s ím akerf inu  ................................................... 7300
8. R its im astöð in  á Seyðisfirði á sa m t  bæ j-

a rs ím ak e rf in u  ......................................... 10400
9. R its ím astöð in  á ísafirð i á sa m t  b æ ja r -

s im akerf inu  ................................  ........... 5800
10. S im astöð in  á B o r ð e y r i ................................ 5000
11. S ím astöð in  í H afnarf irð i ,  a lt a ð ............. 13500
12. S ím astöð in  í V es tm an n aey ju m , a lt  að 5000
13. S im as töð in  á S ig l u f i r ð i ............................... 5500
14. T il  a u k a r i t s ím a þ jó n u s tu  ...................... 2000
15. Til lo f tskey tas töðvar  í F la tey  ............. 2600
16. Til lo f tskey tas töðvar  á H e s t e y r i ............. 3000
17. Til io f tskey tas töðvar  á S i ð u .................... 1000
18. Gjöld til e f t i r l i tss töðvar  og a ð r a r  ta l-

s im as tö ð v a r  ................................................... 60000

IV. E yð u b lö ð ,  p re n tk o s tn a ð u r ,  r itföng m. m ............... . . .

V. Viðbót og v iðha ld  s tö ð v an n a  ........................................

VI. K o s tn að u r  við ferðalög vegna s ta r f ræ k s lu n n a r ,  eftir 
re ikningi, alt  að ................... ..................................................

VII. V iðhald  l a n d s s i m a n n a .............................................................

VIII. T illag  til a lþ jó ð ask r i f s to fq n n a r  i B ern  ......................

Flyt ...

kr.

55000

kr.

1063840

532100

48000

25000

6000

100000

1000
767100

1830940

Álpt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 41
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F lu l t  .. .
E.

V itam ál.
S tjórn og u n d i rb ú n in g u r  v i tam á la :
1. L a u n  v itam á la s t jó ra ............................................. 9500

H a n n  sje u m s jó n a rm a ð u r  v i tan n a  og 
einnig ókeypis  til verk fræ ðileg rar  a ð s to ð a r  
landss t jó rn ,  hjeraðssrtjórnum og baejar- 
s t jó rn u m , eftir á k v æ ð u m  la n d ss t jó rn a r .

2. Til verk fróðra  að s to ð ar ............. ........................  6300
3. Til skr ifs to fuha lds ,  eftir re ikningi, alt að  4000
4. F e rð a k o s tn a ð u r  og fæ ðispeningar,  eftir

re ikn ingi, alt a ð ..................................  2000

II. L au n  v i t a v a r ð a ..................................................
III .  R e k s t ra rk o s tn a ð u r  v i tan n a  ......................
IV. Til H v a n n e y ja rv i ta n s .........................................

V. Sjóm erki, þ a r m e ð  talið  v iðhald  sæ lu h ú sa
VI. Ymislegt ..........................................................

Sam ta ls  ...

kr. kr.

1830940

21800
20500
55000

4000
6000

10000
117300

1948240

14. gr.

Til k irk ju -  og k en s lu m á la  er veitt:

A. kr. k r .

Andlega stjettin.
B isk u p sem b æ tt ið :
1. L a u n  b isk u p s  ...................................................................... 9500
2. S k rifs to fukos tnaður ,  eftir re ikn ingi ................................ 1000

ö n n u r  gjöld:
1. Til p res taka lla  s a m k v æ m t lögum  27. feb rú a r  1880, 

L  g r .................................................................................................... 408,28

10500

2. Viðbót við eftir laun  þau , e r  fá tæ k ir  up p g ja fap re s ta r  
og p re s tsek k ju r  n jó ta  s a m k v æ m t  l ö g u m ...................... 8000

3. F ra m la g  til p re s t la u n a s jó ð s ................................................... 260000
4. Til útgáfu á rs sk ý rs lu  fyrir  h in a  ís lensku  þ jó ð k irk ju 400

F ly t  . . . 268808,28 10500
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F lu t t  ...
5. Til h ú sa b ó ta  á p res tsse trum  .........................................

Sk ilyrð i:  H ús in  verða ja rð a rh ú s ;  þeim er  við ábú -  
endaskifti  sk ilað  sem n ý ju m  m eð fullu á lagi; eftir- 
g ja ld  ja rð a n n a  h æ k k a r  u m  4°/o a f  s ly ik u p p h æ ð in n i ,  
e n d a  er s ty rk u r in n  ekk i  g re id d u r  fyr en v e rk in u  er 
lokið og sa n n a ð ,  að  það  sjc vel a f  hend i  leyst og hafl 
k o s tað  að  m ins ta  kosti e ins m ik ið  og s ty rk n u m  nem ur .

B.
K enslum ál.

I. H ásk ó l in n :
a. L a u n  ................................................................................
b. S tyrk tarf je :

1. N á m ss ty rk u r  .......................................... 12000
2. H ú sa le ig u s iy rk u r  ................................  6000

H úsa le igus ty rk  og n á m s s ty rk  m á  að eins 
veita reg lusöm um , efnalit lum  s tú d e n tu m , 175 
kr. uiest u m  árið  i h ú sa le ig u s ty rk  og 560 kr. 
m est i n ám ss ty rk .  H úsa le igus ty rk  m á  venjulega 
að eins veita u ta n b æ ja rs tú d e n tu m .

c. T il k e n s lu á h a ld a  l æ k n a d e i l d a r ................................
d. F y r i r  s ta r f  við g e r la ra n n só k n  og kenslu  i efna- 

fræði, 1000 kr. til h v o rs  .........................................
e. Hiti, ljós, ræ sting  og v j e l g æ s l a ................................
f. Ö n n u r  gjöld:

1. Til r i ta ra :
a. L a u n  ........................................  1000
b. D ý r t i ð a r u p p b ó t .....................  700

------------  1700
2. Til d y ra v a rð a r :

a. L au n ,  a u k  h lu n n in d a ,  sem h a n n
hefir á ð u r  n o t i ð ......................  1600

b. D ý r t í ð a r u p p b ó t .....................  700
------------  2300

3. Ý m s g j ö l d ..................................................  4000

II. N á m s s ty rk u r  til ís lenskra  s tú d en ta  i e r lendum  
skó lum  .........................................................................................

Flyt ...

kr. kr.

268808,28
15000

10500

283808,28

294308,28

125000

18000

900

2000
5000

8000*
158500

8000

.......... 460808,28
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kr.

F lu t t  ...
1200 kr. b a n d a  h v e r ju m . Sæ kja  m ega þeir  

hv e rn  v ið u rk e n d a n  h ásk ó la  á N o rð u r lö n d u m  og 
í he ls tu  m e n n in g a r lö n d u m  ö ð ru m , en senda  verða  
þe ir  s t jó rn inn i  sk ilr ík i  fyrir  þvi,  að  þe ir  s tu n d i  
m eð a lúð  e it thvert  þ að  h á sk ó la n á m , sem þeir  fá 
eigi kenslu  í við H ásk ó la  Is lands .  S ty rk u r in n  skal 
aðeins  veit tu r  s tú d e n tu n u m  fy rs tu  4 n á m sá r in .

III. M entaskó linn  a lm en n i:
a. L a u n ...........................
b. Ö n n u r  gjöld:

94140

1. Til b ó k asa fn s  sk ó lans  ...................... 400
2. — eldiviðar, ljósa og ræ s t in g a r  ... 4000
3. — sk ó lah ú ss in s  u ta n  og in n a n  ... 2000
4. — t ím ak en s lu  og til p ró fd ó m en d a ,

alt a ð ........................................................... 10000
5. H ú sa le ig u s ty rk u r  h a n d a  36 læri-

sve inum , 50 kr. h a n d a  h v e r ju m  ... 1800
6. N á m ss ty rk u r ,  2000 kr., m eð  verð-

s tu ð u lsu p p b ó t  ......................................... 3600
7. L æ k n i s þ ó k n u n ......................................... 200
8. Til v is indalegra  á h a ld a  við k en s lu n a 600
9. Ýmisleg gjöld ......................................... 3000

10. Til þess að  gefa ú t  k e n s lu b æ k u r
h a n d a  M en ta sk ó lan u m  ...................... 800

11. Til á h a ld a  við f ím le ikakenslu 100
12. Til v e rð la u n a b ó k a  ................................ 100

26600

IV.

H úsa le igus ty rk  og n á m ss ty rk  m á  aðeins  veita 
efnilegum, reg lusöm um  og efna li t lum  n e m e n d u m . 
H ú sa le ig u s ty rk u r  sje venjulega aðe ins  ve it tu r  u tan -  
b æ ja rm ö n n u m ,  og að n á m s s ty rk  gangi u tan b æ ja r-  
m e n n  fyrir  in n a n b æ ja rm ö n n u m ,  að ö ð ru  jöfnu.

G agnfræ ðaskó linn  á A kureyri:
a. L a u n .......................................................................................
b. Ö n n n r  gjöld:

1. Til þriggja a u k a k e n n a r a ....................  9200
2. T ím a k e n s la  ..............................  . . .  4000
3. Til b ó k a  og k e n s lu á h a ld a  .............  1000

kr.

460808,28

120740

Flyt ... 14200 23580 581548,28
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kr. kr.

F lu t t  ... 14200 23580 581548,28
4. Til e ld iv iðar og ljósa ...................... 5000
5. N á m ss ty rk u r  ......................................... 700

U ta n b æ ja rn e m e n d u r  gangi að
s ty rk  fyrir  in n a n b æ ja rn e m e n d u tn ,
að ö ð ru  jöfnu.

6. Til d y rav ö rs lu :
a. L a u n  ................................  600
b. D ý r t íð a ru p p b ó t  ............. 300

900
7. Til sk ó lah ú ss in s  u ta n  og in n a n  ... 2000
8. Til ým islegra  g jalda ...................... 2000

24800
48380

K e n n a ra sk ó l in n :
a. L a u n .................................................................. • • • • • • 24120
b. ö n n u r  gjöld:

1. T im a k e n s la  ......................................... 2500
2. E ld iv ið u r  og ljós ................................ 3500
3. B ó k a k a u p  og á h ö ld  ...................... 500
4. N á m s s ty rk u r  .......................................... 3000

U ta n b æ ja rn e m e n d u r  gangi að
s ty rk  fyrir in n a n b æ ja rn e m e n d u m ,
að  öð ru  jöfnu .

5. Til v ið h a ld s  ......................................... 1000
6. Ýmisleg gjöld ......................................... 2500

13000
37120

S tý r im a n n a s k ó l in n :
a. L a u n .................................................................... 15480
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til t í m a k e n s l u ......................................... 4000
2. Til e ld iv iðar og ljósa .. ............. 2500
3. Ýmisleg gjöld ......................................... 3500
4. Til S v e in b ja rn a r  E g i lsso n a r  til fyrir-

lestra ............................................................ 300
— --------- 10300

25780
V je ls t jó rask ó l in n :
a. L a u n .................................................................... ............. 14400

-
FJyl ... 14400 692828,28
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k r . kr.

F lu t t  ... 14400 692828,28

b. ö n n u r  gjöld:
1. H úsnæ ð i m. m ..........................................  1800
2. L jós  og hiti .........................................  1200
3. Ý m iss  k o s tn a ð u r  ................................ 1200
4. H úsnæ ð i,  ljós og hiti s k ó la s t jó r a ... 2800

7000
21400

B æ n d a k e n s la :
1. T il  b æ n d a sk ó la n s  á H ó lu m :

a. L a u n ............................................................  10800
b. Til sm íða- ,  leikfimi- og d rá t t l is ta r -

k e n s l u ..........................................................  1600
c. Ö n n u r  gjöld:

1. T il  verklegs n á m s ,  alt að 1000
2. Til k en s lu á h a ld a  ............. 600
3 Til e ld iv iðar  og ljósa .. . 4000
4. Ýmisleg g j ö l d ......................  3000

8600
21000

2. Til b æ n d a sk ó la n s  á H van n ey r i :
a. L a u n ............................................................. 11880 |
b. Til sm íða-  og le ikfim ikenslu  ... 1300
c. ö n n u r  gjöld:

1. Til verklegs nám s,  alt að 1000
2. Til k en s lu á h a ld a  ............. 500
3. Til e ld iv iðar og ljósa 3200
4. Ymisleg g j ö l d ......................  2500

7200
20380

S ty rk u r in n  til verklegs n á m s  við b æ n d a -
sk ó lan a  á H ó lu m  og H v a n n e y r i  veitist nem -
en d u m , sem s tu n d a  v e rk n á m , s a m k v æ m t  sa m n -
ingi, eigi s k e m u r  en 6 v iku r  á ári og skila
sk ó lan u m  d a g b ó k u m  u m  v in n u b rö g ð in  yfir
n á m s t ím a n n ,  og nem i s ty rk u r in n  aldrei hæ rr i
u p p h æ ð  á h v e rn  n e m a n d a  en 12 k r.  fyrir
hve r ja  v iku  n á m s tim a n s .

S ty rk inn  m á  aðeins  greiða eftir á, sam -
k v æ m t skýrs lu  um  n ám ið ,  og sje í henn i  getið,
hve  h á a n  v ik u s ty rk  hver  n e m a n d i  skal fá.

F ly t  ... 41380 714228,28
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kr. kr.

F lu t t  ... 41380 714228,28
3. T il  sk ó lah a ld s  á E ið u m :

a. L a u n ............................................................  11880
b. Til a ð s t o ð a r k e n s l u ................................  600
c. ö n n u r  gjöld:

1. Til b ú n a ð a r n á m s  .............  600
2. — k en s lu á h a ld a  .............  500
3. — eld iv iðar og ljósa ...  4000
4. Ýmisleg g j ö l d ......................  2500

7600
20080

Iðn fræ ðsla : 61460
a. Til Ið n að a rm an n af je lag s in s  í Reykjav ík  til þess

að reka  Ið nskó la  í Rvík, u n d i r  y f irum sjón
l a n d s s t j ó r n a r i n n a r ........................................................... 6000

d . Til Ið n að a rm an n af je lag s in s  á Akureyri,  til kvöld-
s k ó lah a ld s  ...................................................................... 1000

c. Til Ið n að a rm an n af je lag s in s  á Isafirði, til kvöld-
sk ó lah a ld s  ........................................  ...................... 1000

d. Til Ið n að a rm an n af je lag s in s  á Seyðisfirði, til
k v ö ld sk ó la h a ld s  ............................................................ 600

S ty rk u r in n  til þessa ra  4 skó la  m á  þó  ekki
fa ra  yfir l jt  rek s tra rk o s tn a ð a r .

Skó lar  þess ir  sk u lu  senda  s t jó rn a r rá ð in u
skýrs lu ,  enda  sa m þ y k k i  þ að  s tu n d a s k rá  þe irra .

8600
V ers lu n a rsk ó la r :
a. Til K aupm an n af je lag s in s  og V e rs lu n a rm a n n a -

fjelagsins í R eyk jav ík , til þess að  h a ld a  upp i
skó la  fyrir v e rs lu n a rm e n n ,  u n d i r  y f irum sjón
la n d ss t jó rn a r in n a r ,  þó ekki yfir %U k o s tn a ð a r 6500

b. Til S a m b a n d s  sam v in n u f je lag an n a ,  til þess að
h a ld a  upp i  ve rs lu n a rsk ó la ,  u n d i r  y firum sjón
la n d ss t jó rn a r in n a r ,  þó ekki yfir B/« k o s tn a ð a r 6500

13000
Y firse tu k v en n ask ó l in n :
1. L a u n  fo rs tö ð u m a n n s  ................................................... 1500
2. Til verk legrar  kenslu :

a. L au n þ r ig g ja y f i r s e tu k v en n a  íR ey k ja -
vík ............................................................. 900

b. A nnar  k o s tn a ð u r ,  alt a ð ....................  400
1300

F ly t  ... 2800 797288,28
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kr. kr.

F lu t t  .. . 2800 797288,28
3. S ty rk u r  til n á m sk v e n n a 7000
4. H úsale iga  og hiti,  Ijós og ræ sting  ...................... 1700
5. S ty rk u r  til að  sem ja  og gefa út k en s lu b ó k  h a n d a

ljó sm æ ð ru m , alt að  ................................................... 4000
15500

K vennaskó la r :
1. Til k v e n n a sk ó la n s  í R eyk jav ík :

a. R ek s tra rs ty rk u r ,  gegn að  m in s ta  kosti 1800
kr. f ram lö g u m  a n n a r s ta ð a r  að en ú r  r ík is-
sjóði ............................................................. 19000

b. 40 kr. fy rir  hverja  n á m sm e y ,  sem
er a lt  skó laá r ið ,  alt  a ð ......................  2000

c. N á m s s ty rk u r  til sve ita s tú lkna  ...  800
21800

2. Til k v e n n a sk ó ia n s  á B lönduósi:
a. R e k s tra rs ty rk u r ,  gegn að  m in s ta  kosti 1000

kr. f ram lö g u m  a n n a r s ta ð a r  að en  ú r  r ík is-
sjóði ............................................................  15600

b. 40 kr. fy rir  hv e r ja  n á m sm e y ,  sem
er alt  skó laár ið ,  alt a ð ....................... 1400

17000

S k ó la r  þessir  s ta n d a  u n d ir  y f irum sjón  lands- 38800
s t jó rn a r in n a r .

A lm enn b a rn a f ræ ð s la :
1. L a u n  k e n n a ra  og d ý r t ið a ru p p b ó t  ...................... 350000
2. Til fa rskóla  og eftirlits m eð  h e im afræ ð s lu ,  með

sö m u  sk i ly rð u m  sem  verið hefir, a lt  a ð ............. 5000
3. T il  p ró fd ó m a ra  við b a r n a p r ó f  ................................ 4200
4. U m sjón  t ræ ð s lu m á la :

a. L a u n  f r æ ð s lu m á la s t j ó r a ......................  9000
b. S k r ifs to fu k o s tn að u r  h a n s  .............  1000
c. T il  eftirlitsferða, eftir re ikn ingi, a lt

að ............................................................. 1000
11000

370200

F ly t ... • • • • ■ • 1221788,28
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kr. kr.

F lu t t  ... 1221788,28
XIV, U nglinga- og a lþ ý ð u sk ó la r :

1. Til ung lingaskó la  ( lýðskó la )  u tan  R eyk jav íkur ,
A k u rey ra r  og H a f n a r Q a r ð a r ....................................... 25000

S ty rk u r in n  er ve ittu r  m eð því sk ilyrði,  að
sk ó la rn ir  fullnægi reg lum , er s t jó rn a rráð ið  set-
ur, og að þeir  njóti s ty rks  a n n a r s ta ð a r  frá, er
ekki sje m inn i  en þ r ið ju n g u r  r ík iss jóðss ty rks-
ins. U nglingaskó lar  i k a u p s tö ð u m  og fjö lm enn-
um  k a u p tú n u m  fá m in n i  s ty rk  en sveitaskólar ,
að ö ð ru  jöfnu. K en s lu m á la s t jó rn in  ú th lu ta r
s ty rk n u m  og hefir eftirlit m eð  sk ó lu n u m .

2. Til gagnfræ ða- og a lþ ý ð u sk ó lan s  í F lensborg 15000
40000

XV. H ú sm æ ð ra f ræ ð s la :
Til kvenfjelagsins Ó sk a r  í í s a t ja rð a rk a u p s ta ð ,

til h ú sm æ ð ra f ræ ð s lu ,  gegn 1000 kr. a n n a r s s ta ð a r
að ................................................................................................... 1500

XVI. S ty rk u r  til þess að sem ja  og gefa ú t  a lþ ý ð u k en s lu -
b æ k u r  ......................................................................................... 1200

XVII. Til kenslu  h e y rn a r -  og m álleysingia  m. m ................ 13000
Stjórn in  a n n a s t  u m , að a ð s ta n d e n d u r  n em -

e n d a n n a  eða n e m e n d u rn i r  sjálfir greiði kos tnað ,
ef efni þ e irra  leyfa, s a m k v .  tilsk . 28. febr. 1872,
2. gr.

XVIII. Til kenslu  b l in d ra  b a rn a ,  sem  send eru  u ta n  til
n ám s,  gegn ja fn m ik lu  fram lagi a n n a r s ta ð a r  frá 1000

XIX. S und k en s la :
1. Til su n d k e n s lu  í R eyk jav ík  ................................ 300

S ty rk u r  þessi er b u n d in n  þv i sk ilyrð i,  að
kensla  þessi fari f ram  að m in s ta  kosti  2 m á n -
uði að  v o r inu  og 1 m á n u ð  að h a u s t in u ,  og að
læ risve inar  M en taskó lans ,  K e n n a ra sk ó la n s  og
S tý r im a n n a sk ó la n s  n jó ti k e n s lu n n a r  ókeypis.

2. L a u n  Ólafs P á ls so n a r  fy r i r  su n d k e n s lu  þá, sem
getnr í 1-lið, og til aðstoð.ar við að k e n n a  öðr-
um  s u n d k e n n u ru m  b jö rg u n a r s u n d  ...................... 1500

F ly t  .. . 1800 1278488,28

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 42
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kr. kr.

F lu t t  ... 1800 1278488.28

3. Til su n d k e n s lu  o. fl. a n n a r s ta ð a r  ...................... 20D0 |

S ly rk u r in n  veitist b æ ja rs t jó rn u m  og sýslu- 
n e fn d u m  m eð því sk ilyrði,  að a n n a r s ta ð a r  frá 
sje lagt til s u n d k e n s lu n n a r  eigi m in n a  en r ík- 
i s s jó ð ss ty rk n u m  nem ur .

4. Til Ing ib ja rg a r  G u ð b ra n d sd ó t tu r ,  fyrir  að veita 
u ta n b æ ja r s tú lk u m  ókeypis  kenslu  i leikfimi ... 000

S ty rk u r  til S tefáns E ir ik s so n a r  til þess að ha ld a ------------- 4400
u p p i  kenslu  í t r je sk u rð i  í Reykjav ík  ...................... 1500

Sam ta ls  ... 1284388.28

15. gr.

Til vfsinda, b ó k m e n ta  og lista er veitt:

kr. kr.

L a n d sb ó k a sa fn ið :
a. L aun  ......................................................................................... 23940
b. Til a ð s to ð a rm a n n s  við safnið, og sje b a n n  fas tu r  

á rsm a ð u r ,  2000 kr., m eð v e r ð s t u ð u l s u p p b ó t ........... 3600
c. T il  að k a u p a  b æ k u r  og b a n d r i t  og til b ó k b a n d s 12000
d. Til þess að  gefa ú t  h a n d r i ta s k rá  sa fnsins  ............. 2400
e. B ru n a á b y rg ð a rg ja id  fyrir  safnið  ................................ 360
f. Húsale iga  ............................................................................... 500
g. Ýmisleg gjöld ...................................................................... 1000

-------------- 43800
P jó ð s k ja la s a fn ið :
a. L a u n  ......................................................................................... 16200
b. Til að  b in d a  in n  og b ú a  u m  skjöl og til að  út-

vega og afrita  m e rk  skjöl og b æ k u r  b a n d a  safn inu 2000
c. Til að  gefa ú t  sk rá  yfir sk ja lasafn ið  o. fl. 250

------------- 18450
Þ jóðm en jasa fn ið  og v e rn d u n  fo rn m en ja :
a. L a u n  þ jó ð m e n ja v a rð a r  ( fo rn m e n ja v a rð a r )  ............. 9500
b. T il  aðs toðar ,  eftir re ikningi, alt a ð ................................ 1200
c. Til að útvega forngripi, alt  a ð ......................................... 1500
d. Til á b a ld a  og aðgerða  ................................................... 600

F iy t ... 12800 62250
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kr. kr.

F lu t t  .. . 12800 62250
e. T il  að  k a u p a  ís lensk l is taverk  og l i s t i ð n a ð ............. 4000
f. F e rð a k o s tn a ð u r  til ra n n só k n a  og u n d irb ú n in g s  á

sk rá se tn in g u  fo rnm en ja ,  a lt  a ð ......................................... 1200
18000

Þjóðm enjasafn ið  sje opið  6 s tu n d ir  á viku, eftir
n á n a r i  fy r irm æ lum  s t jó rn a rráð s in s .

4. N á l tú r u f r æ ð i f j e l a g ið ...................................................................... 1500
Þ a r  a f  til u m s jó n a r  við n á t tú ru g r ip a sa fn ið  600

kr. á ári.
S ty rk u r in n  veitist með því sk ily rð i,  að safnið  sje

til sýnis  a lm enn ing i á á k v eð n u m  tím a, ekki s ja ld n a r
en einu  sinni á viku.

5. L a n d sb ó k a sa fn sh ú s ið :
a. Til eldiviðar, ljósa og ræ s tinga r  ................................ 10000
b. Til v iðha lds  og á h a ld a  ................................................... 2000

12000
6. Til k a u p s ta ð a b ó k a sa fn a ,  gegn eigi m in n a  tillagi ú r

bæ jars jóð i og s ý s l u s j ó ð i ............................................................ 2500
7. Til sý s lubókasa fna  og Ies trarsala  í k a u p tú n u m ,  gegn

eigi m in n a  tillagi ú r  sýslusjóði eða sveitarsjóði 1500
8. Til b ó k asa fns in s  íþ ö k u ,  til b ó k a k a u p a ................... 200
9. Til H ins ís lenska  bókm entaf je lags  ................................ 2000

10. Til Þ jóðvinafje lagsins  ............................................................ 750
11. Til Forn leifafje lagsins ............................................................ 800

S ty rk u r in n  greiðist því aðeins, að Á rbók  kom i út.
12. Til Sögufjelagsins, til að  gefa ú t h e im ild a r r i t  að  sögu

ís lan d s ,  100 kr. fj’r ir  hver ja  ö rk , alt að ...................... 1000
13. Til að v inna  að  tex taú tgáfu  á ís lensku  fornbrjefasafni 1600

S ty rk u r in n  er b u n d in n  því skilyrði, að  sa m sk o n -
a r  reg is tur  og við fyrsta  b ind i  sje gefið ú t við hver t
bindi a f  safninu.

14. Til þess að gefa ú t  h in a r  fornu  A lþ ing isbæ kur frá
1570 — 1800 og að  v inna  að ú tgáfu  þ e i r r a ...................... 1000

15. Til þess að gefa ú t  landsy f irdóm a  frá 1800 — 1873 ... 800
16. Til F ræ ðafje lagsins ,  til að gefa út j a rð a b ó k  A rna Magn-

ú sso n a r  og P á ls  V í d a l í n s .......................................................... 800
17. Til Leikfjelags R eyk jav íku r ,  gegn að m in s la  kosti

1000 kr. fram lagi ú r  bæ ja rs jóð i  R eyk jav ík u r  ............. 2000
18. T d  L is tv ina f je lags in s ...................................................................... 1500

F ly t  .. . • • • • • • 110200



332 Þingskjal 144

kr. kr.

F lu t t  ... 110200
19. a. S ty rk u r  til sk á ld a  og l is ta m a n n a  ................................

b. Til B ja rn a  J ó n s s o n a r  frá Vogi, til að þýða Goethes 
F a u s t  .........................................................................................

15000

1200
c. T il próf. S v e in b ja rn a r  S v e inb jö rnssonar ,  til að v inna  

að  ú ttíre iðslu  sönglis tar  ................................................... 4000 20200
20. a. Til s íra  J ó h a n n e s a r  L. Lvnge Jó h a n n s s o n a r ,  til að 

safna til í s len sk ra r  o rð a b ó k a r  m eð is lenskum  þýð- 
ingum , enda  sje safnið eign r ík is ins  ......................

b. Til Þ ó rbergs  P ó rð a r so n a r ,  til þess að safna o rð u m
7000

ú r  a lþ ýðum áli 1500
8500

2000

21. Til H anriesar  P o rs te in ssonar ,  til að sem ja  æfisögur 
læ rð ra  m a n n a  is lensk ra  á síðari  ö ldum , enda  sje h a n d -  
ritið eign lan d s in s  að h o n u m  l á t n u m ................................

22. Til B ja rn a  S æ m u n d sso n a r  sk ó lak en n a ra ,  til f isk irann-  
só k n a  .................................................................................................. 1200

23. Til dr. Helga Jó n s so n a r ,  tii að  h a ld a  á fram  ra n n só k n  
á gróðri  lan d s in s  ...................................................................... 1200

24. Til G uðm . G. B á rð a rso n a r ,  til j a rð f ræ ð ira n n só k n a  ... 1500
25. Til dr. Helga P je tu rss ,  til ja rð f ræ ð ira n n só k n a  ............. 3000
26. Til F r ím a n n s  B. A rn g r im sso n a r ,  til að safna  ste inuin  

og ja rð te g u n d u m  og ra n n sa k a ,  að hverju  sje ný tt  ... 800
27. Til P á ls  Þo rke lssonnr ,  til að v inna  að  m álsh á t ta sa fn i  

s inu  .................................................................................................. 500
28.

29.

Til S ighvats  Borgfirðings, til þess að v inna  að P res ta -
æfuin  s ín u m  ...........  ............................................................
Til F in n s  J ó n s s o n a r  á Kjörseyri, til fræ ð iiðkana

500
500

30. Til Sigfúsar S ig fússonar frá E y v in d a rá ,  lil þ jóðsagna- 
s ö fn u n a r  ......................................................................................... 500

31. Til Boga Th. Melsteds, til að ri ta  í s l a n d s s ö g u ............. 800
32. Til l a n d s sk já l f ta ra n n só k n a  ...................................................

fireiðist því aðeins, að r a n n s ó k n  verði við kom - 
ið og sk ý rs lu r  gefnar.

500

33. Til v eð u ra th u g an a  og v eð u rsk ey ta  ................................ 40000
34. Til a lþýðufræ ðslu  s túden ta f je laganna  i R eykjavík  og

á A k u r e y r i .........................................................................................
Af þessu  'je skal greiða s túden la fje lag inu  á Ak- 

ureyri 400 kr., til fyrirlestra  i N orð lendingafjórðungi.

1500

35. Til íþ ró t ta s a m h a n d s  ís lan d s  ................................................... 1500
36. Til l is tasafnshúss  E in a r s  J ó n s s o n a r  ................................ 5000
37. Til R eyk jav ík u rd e i ld a r  N o rræ n a  s tú d en ta sa m b a n d s in s ,  

s ty rk u r  til að senda fu lltrúa á s tjó rnai fundi erlendis 500

F ly t ... . . . . . . 200400
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kr. kr.

F lu t t  ... 200400
38. Til E in a r s  J ó n s s o n a r  m yndhöggvara ,  2500 kr., m eð

v erð s tu ð u lsu p p b ó t  ...................................................  ............. 4500
e n d a  hafi h a n n  fors töðu  og u m sjón  lis tasafns  síns.

39. Til J .  C. Poestion  í W ien ,  til þess að  v inna  á f ram  að
r i tv e rk u m  s ínum  u m  islensk fræði ................................ 1500

S am ta ls  ... ............. 206400

16. gr.

Til verk legra  fyrir tæ kja  er veitt:

kr. kr.

1. Til B únaðarf je lags  ís lan d s  ................................................... 155000
2. Til s a n d g r æ ð s lu ............................................................................... 15000

S ty rkve it ingar  af lið þessum  veitast þe im  e inum ,
sem leggja fram  he lm ing  k o s tn a ð a r  eða m eira.

3. Til b ú n aðarf je laga  .................................................................... 20000
S ty rk n u m  skal skift milli b ú n að a r f je lag an n a ,  eftir

d agsverka tö lu ,  og varið  til v e rk fæ ra k a u p a  og s ty rk ta r
sam eiginlegri s tarfsem i in n a n  fje laganna. E n d a  gefa
þ a u  skýrs lu  um  það , hv e rn ig  s ty rk n u m  er varið.

4. Til G arðyrk jufje lags í s lan d s :
a. L a u n  g a r ð y r k j u s t j ó r a ............................................................ 6000
b. S ty rk u r  til fjelagsins ............................................................ 500

G arðyrk jus t jó r i  an n is t  ókeypis  g a rð y ik ju t i l ra u n ir
í g ró ð ra rs tö ð in n i  í Reykjavík. ----------------- 6500

5. Til sk ó g ræ k ta r :
a. L a u n ..............................  ........................................................... 11520
b. Til skóggræ ðslu  ...................................................................... 12000

23520
6. Til f ra inha lds  lan d m æ lin g a  ................................................... 35000
7. Til d ý r a læ k n in g a :

a. L a u n  h a n d a  4 d ý ra læ k n u m  ......................................... 21780
b. Til H ólm geirs  J e n sso n a r ,  lil d ý ia læ k n in g a  ............. 500
c. Til eins m anns ,  til að læ ra  d ý ra læ k n in g a r  erlendis 800

F ly t  .. . 23080 255020
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kr. kr.

F lu l t  ... 23080 255020
N e m a n d a n u m  ber að senda  s t jó rn a r rá ð in u  tv isvar

á ár i  vo tto rð  frá k e n n u ru m  s ín u m  um  iðni og á-
s tu n d u n . 23080

8. Til eftirlits m eð útflu tn ingi á h r o s s u m ................................ 600
'J. Til e fn a ra n n só k n a rs to fu  í R eykjav ík :

a. L a u n  fo rs tö ð u m an n s ,  a u k  25°/» af ö llum  tek jum
s lo fn u n a r in n a r ,  3500 kr. ineð d ý r t í ð a r u p p b ó t ........... 0300

b. H ú s a le ig a ....................................................................................... 1000
c. Til ljósa, e ldsneytis  og ræ s t in g a r  ................................ 1700

— 9000
10. Til le iðbe in ingar u m  ra fo rk u n o tk u n  ................................ 10000
11. Til þess að s ty rk ja  efnilega ið n a ð a rn e m a  til n á m s

er lend is .................................................................................................. 4000
12. Til F iskve iðas jóðs  Is lan d s  ................................................... 0000
13. Til F iskifje lagsins ................................................. .................... 45000

Þ a r  a f  500 kr. til kenslu  á ísafirði sk ips t jó raefna
á sm á sk ip u m .

14. L a u n  y f i rm a tsm a n n a  o. fl.:
a. 5 f isk iy f irm atsm anna  ............................................................ 21600
b. 4 s í ld a rm a ts m a n n a  ............................................................ 11520
c. 4 u l l a r m a ts m a n n a ...................................................................... 2880
d. 5 k j ö t m a t s m a n n a ...................................................................... 6000
e. F e rð a k o s tn a ð u r  y f i r m a t s m a n n a ......................................... 10000

----------------------------- 52000
15. Til þess að  leitast fyrir  u m  m a rk a ð  fyrir f isk iafurðir

e r len d is .............................................................................. ........... 10000
16. Til g e r la ra n n só k n a  ...................................................................... 2000
17. a. Til Gísla G u ð m u n d sso n a r ,  til k jö tsö lu -  og kjöt-

v e r k u n a r r a n n s ó k n a .................................................................... 1600
b. U ta n fa ra r s ty rk u r  í s am a  s k y n i ......................................... 6000

7600
18. Til S a m b a n d s  ís lenskra  he im il is iðnaðarf je laga  ............. 8000

Af þ essu m  lið gangi 600 kr. til h a n d a v in n u s k ó la  H all-
d ó ru  B ja rn a d ó t tu r  á Akureyri ,  verði h o n u m  ha ld ið  áfram .

19. Til s a m b a n d s  n o rð le n sk ra  k v e n n a ........................................ 500
20. þ ó k n u n  til v ö r u m e r k ja s k r á s e t j a r a ......................................... 1000
21. H a n d a  U ngm ennafje lag i ís lands ,  til eflingar iþ ró tta  og

sk ó g g ræ ð s lu ....................................................................................... 1500
Fjelagið  gefi lan d ss t jó rn in n i  ský rs lu  um , hvernig

fjenu e r  varið.

F ly t  ... • • • • • • 435300
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kr. kr.

F lu t t  ... 435300
22. S ty rk u r  til á b ú a n d a n s  á T v ísk e r ju m  á B re ið am erk u r-

sandi, til að b a ld a  við bygð á s a n d in u m  og veita
f e rð a m ö n n u m  hú sask jó l ,  be ina  og fylgd ...................... 500

23. S ty rk u r  til á b ú a n d a n s  í F o rn a h v a m m i ,  til að h a ld a
þ a r  upp i bygð og g is t ing ............................................................ 700

24. S ty rk u r  til á b ú a n d a n s  á H ra u n ta n g a  á Ö x arf ja rð a r-
heiði, til þess að b a ld a  þ a r  við bygð og veita ferða-
m ö n n u m  gisting og b e i n a ........................................................... 200

25. S ty rk u r  til á b ú a n d a n s  i B akkase li ,  til að  h a ld a  þ a r
upp i bygð og g i s t i n g .................................................................... 700

26. L a u n  n ám u v erk fræ ð in g s  og til fo rs löðu  silfurbergs-
n á m u n n a r  i H elgustaðafja lli ,  3500 kr. með d ý rt íða r-
u p p b ó t .................................................................................................. 6300

27. T il  B ja rg ráðas jóðs  ................................  .............................. 23000
28. T il L andhe lg is jóðs  ...................................................................... 20000
29. Til s ly sa trygg ingar  s j ó m a n n a ................................................... 20000
30. Til löggild ingarstofu  m æ li tæ k ja  og v o g a ráb a ld a :

a. L a u n  fo rs tö ð u m a n n s  ................................................. 6120
b. F e rð a k o s tn a ð u r  h a n s ............................................................ 500

------------ 6620
31. Til að b já lpa  n a u ð s tö d d u m  ís le n d in g u m  erlendis 1000
32. L a u n  h ú s a g e rð a rm e is ta r a ............................................................ 9000
33. Til le iðbe in ingar  u m  h ú sag e rð  til sveita :

a. L a u n  le iðbe inanda  3500 kr., m eð ve rð s tu ð u lsu p p -
b ó t ................................................................................................... 6300
enda te k u r  h a n n  enga b o rg u n  fyrir le iðbeiningu.
Gn vinni b a n n  a u k  þessa  við h ú sagerð  e in s tak ra
m a n n a ,  skal g reiða fult d a g k a u p  fyrir, er r e n n u r  i
landssjóð.

b. F e rð a k o s tn a ð u r ,  alt  a ð ............................................................ 800
7100

34. Til ú tg e rð a r  b jö rg u n a rsk ip s in s  Þ ó rs  i V estm an n aey ju m 20000
35. L ifeyrir  b jó n a n n a  á Staðarfelli, að  f rád regnu  eftirgjaldi

af  Staðarfelli, 1800 k r .................................................................... 1200

S am ta ls  ... ............. 551620

17. gr.
Til sk y n d i lá n a  b a n d a  e in b æ tt ism ö n n u m  og lögboð inna  fy r ir f ram greiðs lna  

eru veit ta r  4000 kr.



336 Þingskjal 144

18. gr.

Til e f t ir launa  og s ty rk ta r f já r  er veitt:

I. S a m k v æ m t e f tir launa lögum :
a. E m b æ tt ism e n n  ......................................................................
b. E in b æ tt i sm a n n a e k k ju r  og bö rn  ................................
c. U p p g ja fap res ta r  ......................................................................
d. P r e s t s e k k j u r ...............................................................................

II. S ty rk ta if je  og e ftir laun , auk  lögboð inna  e f t i r l a u n a : 
a. E m b æ t t i s m e n n :

1. T il Ásgeirs B lönda ls  læ kn is  ...........  250
2. — Þo rv a ld s  P á ls so n a r  læ kn is  ............  300
3. — S igu rðar  J ó n s s o n a r  fyrv. r á ð h e r ra  1500

b. E m b æ t t i s m a n n a e k k ju r  og b ö rn :
1. Til E l ísab e ta r  R. J ó n sd ó t tu r ,  læ knis-  

ekk ju  ... ........................................
2. Til M agneu Ásgeirsson, læ kn isekk ju
3. — Ólivu G u ð m u n d sso n  .............
4. — S igríðar H ja l ta d ó t tu r  .............
5. — Ingileifar S n æ b ja rn a rd ó t tu r  ...

c. U ppg ja fap res ta r:
1. Til S tefáns M. J ó n s s o n a r
2. — B ja rn a r  J ó n s s o n a r  .............
3. — Guðlaugs G u ð m u n d sso n a r

d. P re s tsek k ju r :

150
200
175
400
400

325
475
500

1. Til Ástu Þ ó r a r i n s d ó t t u r ............................. 130
2. — A uðar  G í s l a d ó t t u r ................................ 300
3. — B jargar  E in a r s d ó t tu r  ...................... 500
4. — G u ð rú n a r  B j ö r n s d ó t t u r ...................... 300
5. — G u ð rú n a r  J. Jó h a n n e s d ó t tu r 300
6. — G u ð rú n a r  Ó la fsd ó t tu r  ...................... 100
7. — G u ð rú n a r  P je tu r sd ó t tu r  ............. 300
8. — G u ð rú n a r  T o r fa d ó t tu r  ...................... 300
9. — In g u n n a r  L of tsdó ttu r  ...................... 300

10. — J ó h ö n n u  S. J ó n s d ó t t u r ...................... 300
11. — K irs t ína r  P je tu r s d ó t tu r ........................ 300
12. — K ris t ína r  S v e in b ja rn a rd ó t tu r 300
13. — R ag n h e ið a r  J ó n s d ó t t u r ...................... 106

F ly t  .. . 3536

kr. kr.

33320,61
15227,38

1321,66
5045,45

5 4 0 1 5 . 1 0

2050

1325

1300

4675 54915,10
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kr. kr.

F lu t t  . . . 3536 4675 54915,10
14. Til S ig rú n a r  K ja r tan sd ó t tu r ,  100 kr.

með hverju  b a rn i  h e n n a r ,  sem  er
í óm egð ......................................... 400

15. — H llfar B ogadó ttu r ,  100 kr. með
hver ju  b a rn i  h e n n a r ,  sem er í
ó m e g ð .......................................................... 700

16. — Þ ó r u n n a r  S te f á n s d ó t tu r ...................... 400
17. — In g ib ja rg a r  S ig u rð a rd ó t tu r  ............. 400
18. — S te in u n n a r  P je tu rsd ó t tu r  ............. 300

5736
K en n a ra r ,  k e n n a ra e k k ju r  og b ö rn :
1. Til ö n n u  Á s m u n d s d ó t tu r  ...................... 300
2. — 3 b a rn a  h e n n a r  ................................ 300
3. — B ja rga r  J ó n s d ó t t u r .............................. 300
4. - G u ð laugar  Z a k a r ía s d ó t tu r  ............. 360
5. — H ja r ta r  S n o r ra so n a r  ...................... 500
6. -  J ó n a s a r  E ir ík s so n a r  ...................... 500
7. — M ag n ú sa r  E i n a r s s o n a r ...................... 500
8. — E l ín a r  B riem  J ó n s s o n  ....................... 300
9. — G y ð rið a r  Þ o rv a ld sd ó t tu r  ............. 300

10. — 3 b a rn a  h e n n a r  ................................ 300
11. — J a n u s a r  J ó n s s o n a r  p ræ p . hon . 720
12. — P je tu rs  G u ð m u n d s s o n a r .................... 500
13. — S te in u n n a r  F r i m a n n s d ó t t u r ........... 450

5330
P ó s tm en n ,  p ós ta r  og e k k ju r  þ e ir ra :
1. Til Á rna  G is lasonar  ................................ 300
2. — G uðm . K r is t já n sso n a r  ....................... 300

3. — B öðvars  J ó n s s o n a r ................................ 200

4. — H allgrím s K rá k s s o n a r  ....................... 200

5. — J ó h a n n s  J ó n s s o n a r .............................. 200
6. — P ó ru  M a tth ia sd ó t tu r  ....................... 300
7. — Daníels J ó n s s o n a r ................................. 200
8. — Je n s  Þ ó rð a r s o n a r  ................................. 100
9. — F r ið r ik s  Möllers . . .  ....................... 1200

10. — K ris t ina r  Jó e lsd ó t tu r 200

11. — Eliesers  E i r ík s s o n a r  ....................... 200
12. — K ris tjáns  J ó h a n n e n s o n a r ,  Jó d ísa r -

s tö ð u m  ....................... 300

13. — J ó h a n n e s a r  Þ ó r ð a r s o n a r  ............. 300
4000

F ly t  ... 19741 54915,10

Álþt. 1922. A. (34. lóggjatarþing).
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kr. kr.

F lu t t  ... 19741 54915,10

R ith ð fu n d a r :
1. Til In d r ið a  sk r ifs tofustjóra  E in a r s s o n a r 3500
2. — V ald im ars  B riem s .............  ........... 1200
3. — ó l a f a r  S ig u rð a rd ó t tu r  frá H löðum 300
4. — ö n n u  T h o r la c iu s  ................................ 300

— 5300
E k k ju r  og b ö rn  sk á ld a  og r i th ö fu n d a :
1. Til Helgu E ir ik sd ó t tu r  Ó l a f s s o n ........... 300
2. — J a k o b in u  P j e t u r s d ó t t u r ...................... 200
3. — G u ð rú n a r  J ó n s d ó l tu r  300 kr. og

til so n a r  þe irra  Þ o rs te in s  E rlings-
so n a r  300 kr. ................................ 000

1. — A rn b ja rg a r  E in a rsd ó t tu r ,  300 kr.,
og a u k  þess 100 kr. m eð hverju
b a rn i  h e n n a r ,  sem er i óm egð  .. . 700

5. — G u ð rú n a r  S ig u rð a rd ó t tu r  ............. 300
6. — Ólínu P o rs te in sd ó t tu r  ...................... 300
7. — 3 b a rn a  h e n n a r  ...................... 300
8. — V algerðar  A rn ljó tsdó ttu r  ........... 300
9. — G u ð rú n a r  R u n ó lfsd ó t tu r .e k k ju M a t t -

h ía s a r  J o c h u m s s o n a r  ...................... 1200
4200

Ý m sir  s ta r fsm en n  og e k k ju r :
1. Til G u ð rú n a r  Jó n sd ó t tu r ,  fyrv. sp i ta la -

f o r s t ö ð u k o n u ........................................... 400
2. — S igu rða r  E ir ik s so n a r  fy rv .reg luboða 500
3. — Petreu  J ó n sd ó t tu r ,  300 kr., og að

au k i  100 kr. m eð  hv er ju  b a rn i  h en n -
ar , sem er i óm egð ...................... 500

4. — H ó lm fr ið a r  B jö rn sd ó t tu r ,  ekk ju
G uðm . H j a l t a s o n a r .............................. 300

5. — P á ls  E r l i n g s s o n a r ................................ 800
6. — E rle n d s  Z a k a r í a s s o n a r ..................... 300
7. — K ristins  Jó n sso n a r ,  vegav innus tjó ra

á A kureyri  ......................................... 300
8. — E in a rs  G u ð m u n d sso n a r ,  fy rrum

veg av in n u s t jó ra  ................................ 300
9. — K ris t ina r  G estsdóttur ,  ekk ju  Por-

steins f isk im atsm . G u ð m u n d sso n a r 400
10. — Gests G u ð m u n d sso n a r ,  fyrverandi

v i t a v a r ð a r ................................................. 400

F ly t .. 4200 29241 54915,10
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kr. k r .

F lu t t  ... 4200 
11. Til S te in u n n a r  S ig u rð a rd ó t tu r ,  ekk ju

M ag u ú sa r  V igfússonar ......................  400

Á s ty rkve it ingar  í II. a .— i. greiðist dý rt íðar-  
u p p b ó t  eftir reg lum  la u n a la g a n n a .

29241

4600

54915,10

j. T il  Ingeborg  S ig u r jó n s s o n ................... ............................... 1800
k. — Ólafs R ósenkranz ,  fyrv. le ik f im ikennara 1200

36841
D ý r t ið a ru p p b ó t  á f já rh æ ð irn a r  í I. og II. a .— i. 70904,89
Tillag  til e l l i s t y r k t a r s jó ð a .......................................................... 40000,00

S am ta ls  ... ............. 202660,99

19. gr.

Til óvissra  ú tg ja lda  e ru  veitta r  100000 kr.
Af þessari u p p h æ ð  skal g reiða lögreg lustjó rum  k o s tn að  þ an n ,  er þeir 

k u n n a  að  ha fa  við lögreglueftirlit, þegar b rý n a  n a u ð sy n  ber  til, svo sem við lög- 
reglueftirlit m eð f iskveiðum  í landhelgi o. fl.

S tjó rn inn i  er he im ilt  að  endu rg re ið a  P. J .  T h o rs te in sso n  ú tge rða rs t jó ra  
a lt  að  10000 k r .  a f  s i ld a r tu n n u to l l i  frá á r in u  1919, ef á s tæ ð u r  rey n as t  s a m s k o n a r  
og voru  fyrir g re iðs lunn i  til Ásgeirs P je tu rs so n a r  i 19. gr. s íð u s tu  fjárlaga.

20 gr.

Til gjalda árið  1923 er ve 
S a m k v æ m t 7. gr.

—  8.  —

-  9. —
—  10 . —

—  11. —

12 . —

-  13. —
14. -
15. —

— 16. —
— 17. —
— 18. —
— 19. —

tt
kr. 1709313.95 

60000.00
— 223000.00
— 297580.00
— 603420.00
— 686756.00
— 1948240.00
— 1284388.28
— 206400.00
— 551620.00
— 4000.00
— 202660.99
—  100000.00

kr .  7877379.22

Flyt ... kr. 7877379.22
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F lu t t  . . .  kr.  7877379.22
E n  tek ju r  eru  á æ t la ð a r :  

S a m k v æ m t 2. gr.
— 3. — ,
— 4. -  ,
— 5. — ,

kr. 695000H.00 
— 190050.00
... 576000.00

22400.00
— 7738450.00

T ek ju h a l i i  k r . :  138929.22

21. gr.

H eim ilt  e r  s t jó rn inn i  að  lán a  ú r  við lagasjóði, ef fje er fy rir  h en d i  í h o n u m :
1. Alt að  10060 kr. til lánveitinga  h a n d a  b æ n d u m  og sam girð ingafje lögum , eftir 

t i llögum  B únaðarf je lags in s ,  til að k a u p a  fyrir  g irð ingaefni frá ú t lö n d u m , gegn 
áby rgð  sýslunefnda. L á n  þessi veitast til 20 ára ,  gegn 6°/o vöx tum , sjeu af- 
b o rg u n a r la u s  4 fyrstu  á r in ,  en greiðist s íðan  m eð ja fn r i  a fbo rgun  á ári í 16 
ár .  Á b ú en d u r  á þ jó ð jö rð u m  og k i rk ju jö rð u m  greiði höfuðstó l  og vexti s lik ra  
lán a  m eð 8°/» á ári i 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga  h a n d a  þ u r r a b ú ð a r m ö n n u m  u ta n  k a u p s ta ð a ,  
til j a r ð r æ k ta r  og h ú sa b ó ta .  L án ið  veitist aðeins  gegn ábyrgð  sýslufjelaga, eftir 
tillögum h rep p sn e fn d a ,  og eigi m e ira  en 400 kr. á þ u r r a b ú ð a r m a n n  hvern , 
gegn 6 %  v ö x tum  og endurg re ið s lu  á 20 á ru m ,  að  l ið n u m  4 fyrstu  á ru n u m .

3. Alt að 5000 k r .  til lánveitinga  h a n d a  v e rk a m ö n n u m  i k a u p s tö ð u m ,  til ja rð -  
ræ k ta r ,  L án ið  veitist aðeins  gegn áb y rg ð  bæjarf je laga , og eigi m e ira  en 400 
kr. fyrir  v e rk a m a n n  hvern ,  gegn 6°/e v ö x tum  og endurg re ið s lu  á 20 á ru m , 
að l ið n u m  4 fyrs tu  á ru n u m .

4. Til sýslufjelaga, sem leggja f ram  ásk ilið  f ram lag  til lan d ss ím a lag n in g a r ,  gegn 
6°/» í á rsvöx tu  og endurgre iðs lu  á 18 á ru m . Til lána  þe ssa ra  m á  verja alt 
að  15000 kr.

5. Alt að 5000 k r .  lán  h a n d a  b æ n d u m  í H r u n a m a n n a h re p p i ,  til að  k o m a  u p p  
sm jörlík isgerð  við Á slæ k ja rr jó m ab ú . L án ið  veitist gegn tryggingu, er s tjó rn in  
te k u r  gilda, og gegn 6°/o á rsv ö x tu m  og endurg re ið s lu  á 20 á ru m .

6. Til að k o m a  á fót k jö tn ið u rsu ð u  við hveri  í R ey k h o ltsd a lsh rep p i  í B orgar-  
f ja rðarsýslu ,  gegn þeim  trygg ingum , er s t jó rn in  te k u r  g ildar , og gegn 6 #/» í 
á r sv ö x tu m  og endurg re ið s lu  á 30 á ru m ,  30000 kr.

7. Alt að  8000 kr. h a n d a  R eykhó la - ,  G eirada ls-  og G u fu d a ls -h re p p u m , til að 
k a u p a  jörð til læ kn isse tu rs  fyrir  R eykhó lah je rað .  L án ið  ska l veitt gegn ábyrgð  
sýs lu n efn d ar  A u s tu r -B a rð a s t ra n d a rsý s lu ,  eða a n n a r i  tryggingu, er lan d ss t jó rn in  
teku r  gilda. L án ið  áv ax tas l  m eð 6°/» og endurg re ið is l  m eð jö fn u m  afbo rgun-  
u m  á 30 á ru m .

8. Alt að  11000 kr. h a n d a  Árnessýslu, til að k a u p a  jö rð in a  L a u g a rá s  fyrir læ kn-  
isse tur , með sa m s k o n a r  sk ily rðum .

9. Álí að 20000 kr. til að k o m a  u p p  o s la g e rð a rb ú u m . L á n in  eru  veitt eftir til- 
lógura B únaðarf je lags  ís lan d s ,  gegn tryggingum , er s t jó rn in  te k u r  gildar. L án -  
in eru  ávöx tuð  með 6*/0 og e u d u rg re íð as t  á 20 á rum .
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10. Alt að  30000 kr. til Jó n s  í s le i f s so n a r  verkfræ ðings,  til að re isa  h ú s  œ eð  
n ý rr i  og ó d ý ra r i  gerð en h je r  hefir  þekst. L á n ið  er veitt til 15 á ra  og með 
6°/« á rsv ö x tu m , gegn trygg ingum , er s t jó rn in  te k u r  g ildar .

22. gr.

S tjórn  L a n d s b a n k a n s  veitis t h e im ild  til að  greiða S te inunn i K ris t jánsdó tt-  
ur,  ekk ju  Alberts  Þ ó rð a r s o n a r  b a n k a b ó k a r a ,  500 kr. 1923, svo og u p p b ó t  á þ á  fjár- 
hæ ð , eftir sö m u  reglu og b a n k in n  veitir  h a n a  á lau n  s ta r f sm a n n a  s inna ,  og að 
greiða B irn i K ris tjánssyn i u p p b ó t  á eft ir laun  h a n s  eftir s ö m u  reglu, og B irn i Sig- 
u rðssyn i 4000 k r.  i e f t i r laun  m eð  s ö m u  u p p b ó t ,  sem  að  ofan  grein ir ,  og enn  Ö n n u ,  
ekk ju  Stefáns S tephensens,  1000 kr. án  u p p b ó ta r .

23. gr.

E f  lög þ a u  v e rð a  staðfest, er  a fgre idd  ha fa  verið frá Alþingi 1922 og hafa  
i för m eð sjer tek ju r  eða gjöld fyrir  r ík iss jóð , b rey ta s t  f já rh æ ð irn a r  tekju- og 
g ja ldam egin  s a m k v æ m t  þeim  lögum .

Allar þ æ r  fjá rveitingar, sem eigi e ru  á k v e ð n a r  í lögum , ö ð ru m  en fjár- 
lögum , t i lsk ip u n u m , k o n u n g s ú r s k u rð u m  eða  ð ð ru m  g ildand i á k v ö rð u n u m ,  gilda 
að  eins fyrir f já rhagstím ab ilið .

(B. XVII, 5).

Hd. 145. Hreytlngartlllögur

við frv. á  þskj. 136.

( F r á  m eiri  h lu ta  sp a rn a ð a rn e fn d a r in n a r ) .

F lu tn in g sm .:  S ig u rð u r  S tefánsson  og S tefán  Stefánsson.

1. Á eftir f ru m v arp sg re in in n i  kom i ný  gr., 2. gr., svo  h l jó ð a n d i :
Sá m a ð u r ,  sem  n ú  gegnir s tarfi þessu , n ý tu r  fu llra  la u n a  til a rs loka  

1922, en upp  frá þvi g re iðast h o n u m  2500 k r .  á á ri ú r  r ík issjóði sem  eftir- 
laun.

2. F ru m v a rp sg re in in  v e rð u r  1. gr.
3. F y rirsögn  f ru m v a rp s in s  verði

um  k e n n a ra s tó l  i k la s s isk u m  fræ öum  við H ásk ó la  Is lands .
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um verslunarskýrslur.

(Afgreidd frá Nd. 24. mars).

1. gr.
Um allar innflutlar og útfluttar vörur skulu viðtakendur eða sendend- 

ur varanna vera skyldir til, um leið og þeir taka við vörunum eða senda þær, 
að láta lögreglustjórum eða þeim, sem koma i þeirra stað, í tje skýrslur um 
tegund og magn varanna, löndin, sem þær eru keyptar frá eða seldar til, svo 
og innkaupsverð innfluttra vara, að viðbættum flutningskostnaði til landsins, og 
söluverð útfluttra vara á útflutningshöfn hjer á landi, alt eftir því sem eyðu-
blöð þau greina og reglugerðir, sem landsstjórnin gefur út.

í lögum þessum telst handhafi farmskírteinis móttakandi innfluttrar
vöru og sendandi útfluttrar vöru sá, er samkvæmt farmskirteini þvi, sem fylgja
á vörunum til útlanda, er sendandi vörunnar. En sje sendandi fjarverandi, þá 
hvílir skyldan til að gefa verslunarskýrslu á þeim, sem annasl afgreiðsluna á 
vörunni fyrir hann á burtfararstað útflutningsskips. Útflutningshöfn telst sú 
höfn, þar sem vara er látin í skip og farmskírteini getið út yfir hana beint til 
útlanda, hvort sem hún er flutt alla leið með sama skipi eða umhlaðin síðar 
i önnur skip.

Á sama hátt skal gefa skýrslur um böggla, sem koma til landsins eða 
sendir eru úr landi i bögglapósti, en póststjórnin heimtir inn skýrslur um þá, 
en eigi lögreglustjóri.

2. gr.
Eigi má án samþykkis lögreglustjóra eða um boðsmanns hans afhenda 

viðtakendum innfluttar vörur nje afgreiða vörur til útflutnings fyr en verslun- 
arskýrslur hafa verið gefnar um þær. Brot gegn þessum fyrirmælum varðar 
sektum, alt að 200 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanns skipsins, ef 
hann er þar á staðnum.

3. gr.
Ef viðtakandi vöru eða sendandi veit eigi um verð vörunnar, þegar

skýrslu skal gefa, en býst við að fá vitneskju um það innan skamms tima,
má veita honum stuttan frest til skýrslugjafar um verðið, gegn því, að hann 
skuldbindi sig til að skýra frá verðinu sjerstaklega að frestinum liðnum. Ef
búast má við, að ekki fáist vitneskja um verðið fyr en eftir langan tíma, þá
skal gefa skýrslu strax um verðið, sem þá skal setja eftir áætlun.

4. gr.
Auk þess útdráttar úr farmskrá skips um þær vörur, er fara eiga á 

hverja einstaka höfn, sem samkvæmt lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll,

(A. X, 5).

líd. 146.
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ber að afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans á hverri höfn, þar sem  
vörurnar eiga að atfermast, skal einnig afhenda lögreglustjóra eða umboðs- 
manni hans á hverri höfn annað samhljóða eintak af farmskránni um vörur 
til þeirrar hafnar. Skal það síðan sent hagstofunni ásamt verslunarskýrslunum  
um þær vörur, er í farmskránni standa.

Nú er innflutt vara tilfærð á farmskrá skips til annars staðar en þess, 
sem innflytjandi samkvæmt farmskírteini á að fá hana afhenta, og skal þá sá, 
er annast um umhleðsluna, eða ef um skipa-afgreiðslumenn er að ræða, af- 
greiðslumaður sá, sem veitti vörunum móttöku frá útlöndum, senda lögreglu- 
stjóra eða umboðsmanni hans, þar sem móttakandi er, farmskrá yfir vörur 
þær, sem sendar eru, og annað eintak af þeirri farmskrá ber honum  
að afhenda lögreglustjóra eða nm boðsmanni hans á þeim stað, sem 
varan er send frá, og varðar sömu sektum og getur í 2. gr., ef út 
af er brugðið. Skal lögreglustjóri eða umboðsmaður hans á þeim stað, sem  
varan er send frá, bera farmskrá þessa saman við hina erlendu farmskrá og 
skrifa þar að lútandi vottorð á hana. Um innheimtu og skil innflutnings- 
skýrslna fyrir slíkum vörum fer svo á sömu leið og þær hefðu verið innflutt- 
ar heint frá útlöndum til viðtakanda.

Fj'rir hvert skip, er tekur vörur til útílutnings á einhverri höfn, skal 
skipstjóri eða afgreiðslumaður þess athenda lögreglustjóra eða umboðsmanni 
hans þar samrit af farmskrá um farm skipsins frá þeirri höfn, þar sem tald- 
ar sjeu upp allar vörur, sem skipið hefir tekið þar við til úttlutnings, þar með 
einnig þær vörur, sem umhlaðnar hafa verið þar úr öðrum skipum, og til- 
greint vörumagn hverrar vöru, er komi heim við hleðsluskirteini, og sje skráin 
undirrituð af skipstjóra. Farmskráin sendist svo hagstofunni ásamt verslunar- 
skýrslunum um vörur þær, sem á henni standa.

5. gr.
Gefi nokkur visvitandi ranga skýrslu, varðar það sektum, frá 10—1000 

kr. Tregðist nokkur við að láta í tje skýrslu, sem hann hefir fengið frest til 
að gefa, má þröngva honum til þess að frestinum liðnum  með dagsektum, 
2—10 kr. á dag, og getur lögreglustjóri tiltekið sektina í brjefi til hlutaðeiganda.

6. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið m eð sem almenn 

lögreglumál.

7. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 16, 9. júlí 1909, um  

breytingu og viðauka við lög um hagfræðiskýrslur, nr. 29, 8. nóv. 1895.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og er sendendum og viðtakendum vara 

skylt að gefa þegar skýrslur þær, sem hjer eru heimtaðar, fyrir þann hluta 
ársins 1922, sem liðinn er.
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I d .  147. Lög

u m  p r e s t s m ö tu  a f  G r u n d  i E y ja f irð i .

(A fg re id d  f rá  N d .  24. m a r s ) .

(B. II. 5).

1. gr.
Þ á  e r  e ig an d i  k i r k j u n n a r  á  G r u n d  í E y ja f i rð i  g e tu r  h e n n i  u p p  s k u ld  

þ á ,  e r  k i r k j a n  n ú  e r  i v ið  h a n n ,  sk a l  p r e s t s m a ta  sú ,  s e m  g o ld in  h e f ir  v e r ið  a f  
G r u n d ,  2 h u n d r u ð  á l a n d s v ís u ,  og  g re id d  h e f ir  v e r ið  til p r e s t a n n a  i G r u n d a r -  
p re s ta k a l l i  og A k u re y r i ,  leggjast til G r u n d a r k i r k j u ,  h e n n i  til v ið h a ld s  f r a m -  
vegis.

2. gr.
P r e s t u n u m  i G r u n d a r p r e s t a k a l l i  og  A k u re y r i  sje b æ t tu r  ú r  p r e s t l a u n a -  

s jóð i  sá  te k ju m is s i r ,  e r  þ e i r  b ið a  s a m k v .  1. gV.

(B . V. 4).

Ed. 148. Frum varp

til laga  u m  sk if t ing  H ú n a v a tn s s ý s ln a  i tv ö  k jö rd æ m i .

( E f t i r  2. u m r .  i E d .)

1. gr.

A u s tu r - H ú n a v a tn s s ý s la  og V e s t u r - H ú n a v a tn s s ý s l a  s k u lu  v e ra  k jö r d æ m i  
h v o r  ú t  a f  fy r i r  sig og k jó sa  1 þ i n g m a n n  h v o r .

2. gr.

L ö g  þessi  k o m a  til f r a m k v æ m d a  n æ s t  þ e g a r  a l m e n n a r  ó h l u t b u n d n a r  
k o s n in g a r  til A lþ ing is  fa ra  f r a m .
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II<1. 149. N efndarállt

um  frv. til laga um  b rey tingu  á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, u m  a fv innu  vift 
siglingar.

F rá  s jávarú tvegsnefnd .

Á s íðus tu  10— 15 á ru m  m á  segja, að sú  b rey ting  hafi  o rð ið  á wútgerð  
la n d s m a n n a ,  að  þ að  v irð is t  n æ r  því óeðlilegt að  b rey ting  sú, sem frv. þe tta  hefir 
i för m eð sjer, skuli eigi lö n g u  fram  k o m in .  R a d d ir  i þessa  á t t  h a fa  að visu 
h ey rs t  öð ru  hverju ,  en þó  eigi eins áþ re ifan legar  og n ú  u p p  á sfðkastið , er m á l-  
efni þe tta  hefir verið  a llm jög  ræ tt  i b lö ð u n u m . Þ að  e r  þvi síst ó fy r irsyn ju , að 
frv. þe tta  er f ram  kom ið ,  enda  k o m ið  in n  í þ ingið  fyrir  e ind regna  á sk o ru n ,  ja fn t  
ú tg e rð a rm a n n a  sem þ e ir ra  fo rm a n n a ,  er a u k in  r je t t ind i  fá m eð  lagabó t þessari.

Við frv., sem  sam ið  er i sa m rá ð i  við skó las t jó ra  s tý r im a n n a sk ó la n s  h je r  í 
R eykjavík , er a llitarleg gre inargerð  og a th u g a se m d ir  við h in a  ý m su  kafla laganna ,  
og læ tu r  nefnd in  sjer næ g ja  að  v ísa  til þ e ssa ;  en í ta rlegri g re ina rge rð  m u n  gerð 
i fram sögu.

N efndin  hefir a th u g a ð  sjálft frv. og er s a m m á la  u m  að leggja þ að  til, 
að þ a ð  verði s a m þ y k t  m eð e f t irfarand i

B R EY TIN G U M .
1. Við 12. gr.

a. I u p p h a f i  g re in a r in n a r  k o m i:
a - l ið u r  8. gr., sem v e rð u r  12. gr., hljóði svo:

hefir s tað is t  f isk im an n ap ró f  eða f a rm a n n a p ró f  við s tý r im a n n a -
s k ó la n n  i R eykjavik .

b. í stað  » b -l iðu r  8. gr., sem v e rð u r  12. gr.,« k o m i:
b - l ið u r  sö m u  gre inar.

2. Við 14. gr.
a. í u p p h a f i  g re in a r in n a r  k om i:

c - l ið u r  13. gr., sem  v e rð u r  17. gr., hljóði svo:
hefir s tað is t  f a rm a n n a p ró f  við s tý r im a n n a s k ó la n n  i Reykjavfk.

b. 1 s tað  » d - l ið u r  í 13. gr., sem  v e rð u r  17. gr.,« k o m i :
d - l ið u r  sö m u  gre inar .

3. Við 17. gr.
a. O rð in  í n iðurlag i  2. málsgr.:  »og ska l vo ttorð ið  s a m þ y k t -------------- vátrygð

hjá« falli n iðu r .
b. O rð in  »þessara  aðilja«  i 3. m álsg r .  falli n iðu r .

Alþingi, 24. m a r s  1922.

M. J . K ris t jánsson , Ó. P ro p p é ,  M agnús  Jó n sso n .
fo rm a ð u r .  r i ta r i  og frsm.

E in a r  Þorg ilsson . J ó n  B aldv insson .
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 44

(B. XXIX, 2).
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(C. V. 3).

Ed. 150. Þ in gaá lyk tu n

u m  i n n le n d a  sk i f t im y n t .

(A fg re idd  frá  E d .  24. m a r s ) .

A lþ ing i  á ly k t a r  að  s k o ra  á l a n d s s t jó r n in a  að  h lu ta s t  til u m ,  að  slegin  
v e rð i  h ið  b rá ð a s ta  sk i f t im y n t  til i n n a n l a n d s n o t k u n a r .

(A. XV, 2).

Md. 151. M efndarállt

u m  frv. til laga u m  fram leng ing  á gildi laga u m  útf lu tn ingsg ja ld .

F r á  m eiri  h lu ta  f já rhagsnefndar .

E ftir  þvi, sem  við ho rf ir  u m  f já rh a g sá s ta n d  r ik is ins ,  sjer m eiri  h lu ti  
n e fn d a r in n a r  ekki a n n a ð  fært en leggja til, að  f ru m v a rp ið  verði sam þ y k t .

Alþingi, 24. m a r s  1922.

M. J .  K ris t jánsson , J ó n  A. Jó n sso n ,
form . og frsm . fu n d a sk r ifa r i ,

Þorl .  G u ð m u n d sso n .  J ó n  B aldv insson .

(A. XI, 5).

Md. 153. F ram haldsálit

u m  frv. til laga um  s k a t tm a t  fasteigna.

F rá  f já rhagsnefnd .

N efndin  hefir a th u g a ð  b rey tingu  þá, sem háttv .  Ed. hefir gert á f rum - 
v a rp in u ,  og leggur til, að það, eftir a tv ik u m , verði s a m þ y k t  eins og það  kom 
frá Ed.

Alþingi, 24. m ars  1922.

M. J .  K ris tjánsson , J ó n  A. Jó n sso n ,  Jó n  B aldvinsson .
fo rm að u r .  fundask rifa r i .

J a k o b  Möller. Þorl .  G uð m u n d sso n .
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I d .  153. B rey tln g a rtlllö g u r

við frv. til f járlaga fyrir  ár ið  1923.

1. F r á  Jakob Möller.
Við 2. gr. 7. (Ú tflu tn ingsgja ld) .

L ið u r in n  fellur n ið u r .

I I .  F rá  Jóni A. Jónssgni.
Við 12. gr. 13. a.

N ýr l iðu r :
S ty rk u r  til s jú k rah ú sb y g g in g a r  á ísafirði, V* k o s tn a ð a r ,  alt að 
enda  gefi la n d læ k n ir  m eðm æ li  til b y g g in g a r in n a r  og s t jó rna r-  
ráð ið  sam þ y k k i  u p p d ræ tt i  og áæ tlan ir .  S tjó rn inn i  e r  þó  he im -  
ilt að fresta f r a m k v æ m d  fyrir tæ kisins , ef h e n n i  þ y k ir  n a u ð sy n  
til b e ra  vegna f já rhags  r ík isins.

I I I .  F rá  meiri hluta sparnaðarnefndar (F lm .:  S. St., St. St. og Þorl. G.). 
Við 12. gr. 13. g. (U ta n fa ra rs ty rk u r  h je rað s læ k n a ) .

L ið u r in n  fellur n iður.

IV. F rá  Birni Hailssgni og Þorsteini Jónssgni.
Við 12. gr. 13. m.

N ýr l iður :
S ty rk u r  til F e l la h re p p s  í N o rð u r-M ú lasý s lu ,  tii þess að 

geym a geðveikan s júk ling  ......................................................................

V. F rá  meiri hl. sparnaðarnefndar (F lm .:  S. St,, St. St. og Þorl.  G.). 
Við 13. gr. B. IV. (F ja l lveg ir ) .

L ið u r in n  fellur n iðu r .

VI. F r á  Jóni A. Jónssgni.
Við 13. gr. C. 1 (S tran d fe rð ir ) .

F y r i r  »200000« k e m u r  .........................................  .............

V I I .  F r á  fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. D. III. 17 (L oftskey tas töð  á Síðu).

L ið u r in n  fellur n iður.

V I I I .  F r á  Einari Þorgilssgni.
Við 13. gr. E.

N ýr l iðu r :
T il  V a tn sn e sv i ta ...................................................................................................

(A . I. 8 ) .
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2000
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I X .  F r á  Magnúsi Jónssyni.
Við 14. gr. A. a. 2 (S k r if s to fu k o s tn a ð u r  b iskups) .

F y r i r  »1000« k e m u r ......................................................................

X . F rá  meiri hl. sparnaðarnefndar  (F lm .:  S. St., St. St. og Þorl. G.).
1. Við 14. gr. B. III .  b. 5. (H ú sa le ig u s ty rk u r  m e n la sk ó la n e m .)

Á eftir »36« k o m i :  
efna li t lum  u ta n b æ ja r .

2. Við 14. gr. B, III .  b. 6. (N á m s s ty rk u r ) .
L ið u r in n  v e rð u r  svo:
N á m s s ty rk u r  h a n d a  efna li t lum  u ta n b æ ja r læ r isv e in u m

3. Við 14. gr. B. III .  (M en task ó l in n ) .
Aths. (» H ú sa le ig u s ty rk  . . .  að ö ð ru  jö fn u « )  fellur n ið u r .

4. Við 14. gr. B. V. b. 4. (N á m s s ty rk u r  k e n n a ra sk .) .
a. Á eftir » N ám ss ty rk u r«  k e m u r :

til u ta n b æ ja rn e m e n d a .
b. Aths. fellur bu r t .

5. Við 14. gr. B. VII.
A th u g asem d  af tan  við:
Við sk ó lan a  u n d i r  l ið u n u m  I I I .— VI,, að  u n a a n sk i l in n i  

læ rdóm sde ild  m en ta sk ó lan s ,  skal setja skólagjöid , að m in s ta  
kosti  100 kr. fyrir  h v e rn  n ý jan  in n a n b æ ja rn e m a n d a .

6. Við 14. gr. B. IX ( Ið n fræ ð s la ) .
L ið u r in n  fellur n iðu r .

7. Við 14. gr. B. X. (V e rs lu n a rsk ó la r ) .
a. F y r i r  »6500« í a-lið  k e m u r .................................................
b. — »6500« í b-lið  k e m u r   ................................................

8. Við 14. gr. B. XII. 1. b. (K vennask .  i Reykjav ík).
L ið u r in n  fellur n iðu r .

9. Við 14. gr. XII. 1. c. ( N á m s s ty rk u r  sv e i ta s tú lkna) .
F y r i r  »800« k e m u r  ......................................................................

X I ,  F rá  Sveini Ólafssyni.
Við 14. gr. B. XII. 2. a. (K v en n ask ó l in n  á B lönduósi) .

F y r i r  »15600« k e m u r ................... ..........................................

X I I  F rá  meiri nl. sparnaðarnefndar (F lm . :  S. St., St. St. og t*orl. G.). 
Við 14. gr. B. XII. 2. b. (K vennask .  á B lönduósi) .

L ið u r in n  v e rð u r  s v o :
N á m s s t y r k u r .......................................................................................

X I I I .  F r á  fjárveitinganefnd.
1. Við 14. gr. B. XIV. 1. (Ungl. og a lþ ý ð u sk ó la r) .

F y r i r  »25000« k e m u r ......................................................................
2. Við 14. gr. B. XIV. 2.

N ýr l ið u r :
T il  lýðsk ó lan s  í B ergss taðas træ ti  .........................................
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35000

800
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X IV .  F rá  meiri hl. sparnaðarnefndar (F lm . :  S. St., St. St. og Þorl. G.).
1. Við 15. gr. 6. (K a u p s ta ð a b ó k a sö fn ) .

F y r i r  »2500« k e m u r ......................................................................
2. Við 15. gr. 7. (S ý s lu b ó k asö fn  o. fl.).

Fyrir »1500« k em u r . ..
3. Við 15. gr. 14. (A lþ ing isbæ kur) .

L ið u r in n  fellur n iður .
4. Við 15. gr. 15. (L a n d sy f i rd ó m a r) .

L ið u r in n  fellur n iðu r .
5. Við 15. gr. 16. ( J a r ð a b ó k  Á rna).

L ið u r in n  fellur n ið u r .

XV. F r á  Jakob Möller.
Við 15. gr. 19. c.

N ýir liðir:
a. Til P á ls  ísó lfssonar  orgelle ikara , til þess að  l jú k a  n á m i  ...
b. T il  P ó ra r in s  G u ð m u n d sso n a r  f ið lu le ikara  ................................

XTI. F r á  Sveini Ólafssyni.
Við 15. gr. 20. a. (O rð a b ó k in ) .
F y r i r  »7000« k e m u r .........................................................................................

X V II .  F r á  Hákoni Kristóferssyni og Porleifi Guðmundssyni,
Við 15. gr. 25. (d r .  Helgi P je tu rss ) .
F y r i r  »3000« k e m u r .........................................................................................

XVIII. F r á  meiri hl. sparnaðarnefndar  (F lm . :  S. St., St. St. og Þorl.  G.). 
Við 15. gr. 27. (P á l l  Þ o rke lsson ) .
L ið u r in n  fellur n iðu r .

X IX .  F r á  Jakob Möller.
Við 15. gr. 35. ( íþ r ó t t a s a m b a n d  ís lan d s) .
F y r i r  »1500« k e m u r .........................................................................................

X X . F r á  fjároeitinganefnd.
Við 15. gr. 35. N ýr l iðu r :
Til S igurðar  G u ð m u n d sso n a r ,  til n á m s  i h ú sagerða r l is t ,  loka- 
s t y r k u r ......................................................................................................................

X X I .  F rá  Gunnari Sigurðssyni og Porleifi Guðmundssyni.
Við 16. gr. 2. (S an d g ræ ð s la ) .

Aftan við a th u g a se m d in a  bæ lis t :
Þó  ge tu r  s t jó rn a rráð ið ,  eftir ti l lögum  san d g ræ ð s lu s t jó ra  

og B únaðarf je lags  ís lan d s ,  h e im ilað  greiðslu á alt að */* kos tn -  
að a r ,  ef s je rs tak a r  á s tæ ð u r  eru  fyrir  hend i,  svo sem  s töðvun  
n ý r ra  sandgára .

Þiogskjal 153

1500

1000

349

4000
2500

5000

4000

2000

1200



350 Þiagskjal 153

XXII. Frá meiri hl. sparnaðarnefndar. (Flm.: S. St., St. St. og Þorl. G.). 
Við 16. gr. 11. (Iðnaðarnemar).

Liðurinn fellur niður.

XXIII. Frá Magnusi Kristjánssgni og Jóni Balduinssyni.
Við 16. gr. 17.

Nýr liður:
a. Til bryggjugerðar á Eyrarbakka, alt að 7 S kostuaðar
b. Til bryggjugerðar í Ólafsfirði, alt að l/s kostnaðar ...........

XXIV. Frá Jóni Baldvinssyni og Magnúsi Kristjánssyni.
Við 16. gr. 29.

Nýr liður:
Til Bjarna Þorkelssonar skipasmiðs, til eftirlits með öryggi
skipa og báta .................................................................................

Stjórnarráðið setur nánari fyrirmæli um þaö, hvernig 
starfinu skuli hagað.

XXV Frá Hákoni Krislóferssyni.
Við 16. gr. 36.

Nýr liður:
Eftirgjöf á Iáni til Suðurfjarðahrepps vegna raforkustöðvar-
innar ................................................................................................

Til vara .........................................................................

XXVI. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 19. gr.

Ný málsgr.:
Ólafi J. Hvanndal myndamótara skal veittur tveggja 

ára greiðslufrestur á rentum og afborgunum af eftirstöðvum, 
að upphæð kr. 4334.00, af viðlagasjóðsláni.

XXVII. Frá fjárveitinqanefnd.
Við 21. gr.

Nýr liður:
Alt að 35000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsam- 

bands, ti! þess að kaupa sljettil (Frásemaschine). Lánið skal 
veita eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands, gegn þeim trygging- 
um, er stjórnin tekur gildar, 6°/o ársvöxtum og greiðslu á 16 
árum.

XXVIII. Frá Birni Hallssyni og Porsteini Jónssyni.
Við 21. gr.

Nýr liður:
Til stofnunar tveggja klæðaverksmiðja, annarar á Aust- 

urlandi, hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr., 50000 
kr. til hvorrar, þó eigi yfir 7 * stofnkostnaðar, og gegn trygg-

16000
8000

4000

15000
10000
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ÍDgum þ e im  og s k i ly r ð u m  að ö ð r u  leyti ,  er lan d sst jó rn in  m etu r  

g i ld ar.  Af lá n in u  greiðist 6°/® v e x t ir  o g  e n d u rb o r g is t  á 20 á ru m .

XXIX, Frá Sveini Óla/ssyni og Eiriki Einarssyni.
Viö 21. gr.

Nýr liður:
Til stoínunar tveggja klæðaverksmiðja, annarar á Aust- 

urlandi (Reyðarfirði), hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 
kr„ 50000 kr. til hvorrar, þó eigi yfir */* stofnkostnaðar, og 
gegn tryggingum þeim og skilyrðum að öðru leyti, er lands- 
stjórnin metur gildar. Af láninu greiðist 6°/« vextir og endur- 
borgist á 20 árum.

XXX. Frá Jóni Baldvinssyni.
Á eftir 2 1 . gr. komi ný gr., svo hljóðandi:

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 500 þús. 
kr. fyrir bæjar- og sveitarfjelög, til að halda uppi atvinnu, 
ef atvinnubrest ber að höndum.

(A. VI, 4).

líd. 154. L ög

um breytingu á almennum viðskiftalögum, nr. 31, 11. júlí 1911.

(Afgreidd frá Nd. 25. mars).

1 . gr.
Á eftir orðunum »annað er um samið« í 1 . gr. laganna komi: berum

orðum.

2 . gr.
2. I. 2 . gr. laganna orðist þannig:
Ákvaeði laga þessara um kaup gilda einnig, eftir því sem við á, um

skifti.

3. gr.
3. gr. laganna orðist þannig:
Þegar í lögum þessum er talað um kaup á hlutum, sem tilteknir eru 

eftir tegund, þá er ekki að eins átt við kaup á tiltekinni mergð, þyngd eða 
stærð hluta af tilgreindri tegund, heldur og við kaup á tiltekinni mergð, þyngd 
eða stærð úr ákveðnum hóp eða magni hluta.

4. gr.
4. gr. laganna orðist þannig:
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Þá er talað er i lögum þessum um verslunarkaup, er átt við kaup, 
sem gerast milli kaupmanna í verslunarrekstri þeirra eða í þágu hans.

Kaupmaður er í lögum þessum hver sá talinn, sem rekur það starf, 
að selja vörur, sem hann hefir i þvi skvni keypt, er rekur víxlarastarf eða 
bankastarf, vátryggingarstarf, umboðsverslun eða forlagsverslun, lyfsölu, veit- 
ingar, handiðn, verksmiðjuiðnað eða námugröft, mannvirkjagerð eða ílutning 
fólks, muna eða orðsendinga. Þó er sá maður ekki talinn kaupmaður, er rek- 
ur veitingar, handiðn eða flutninga, svo framarlega sem eigi vinna aðrir að 
þvi starfi með honum en konan með manni sínum, maðurinn með konu 
sinni, börn hans innan 16 ára aldurs og vinnuhjú hans.

5. gr.
í stað orðanna »i kaupmannaviðskiftum« í G. gr. laganna komi: i 

verslunarkaupum.

6 . gr.
1 stað orðsins »farmflytjanda« í 10 . gr. laganna komi: flutningsmanns.

7. gr.
1 1 . gr. laganna orðist þannig:
Nú eiga seljandi og kaupandi báðir heima í sama bæ, kauptúni eða 

þorpi, og á seljandi að sjá um sendingu selds hlutar til kaupanda, og skal þá 
hlutnum eigi talið skilað fyr en hann er kominn i vörslur kaupanda.

8. gr.
12 . gr. laganna orðist þannig:
Ef ekkert hefir verið ákveðið um það, hvenær kaupverð skuli greitt 

eða seldum hlut skilað, og atvik liggja eigi svo til, að af þeim megi ráða, að 
þetta skuli gera svo fljótt sem unt er, skal lita svo á, að kaupverð beri að 
greiða og hlut að afhenda, hvenær sem krafist er.

9. gr.
16. gr. laganna orðist þannig:
Nú er um verslunarkaup að tefla, og er við sendingu hlutarins frá af- 

hendingarstað til ákvörðunarstaðar notað farmskírteini eða farmbrjef, er svo 
er lagað, að seljandi missir umráð yfir hlutnum þá er farmskirteinið eða 
farmbrjefið er afhent kaupanda, og skal þá kaupverðið greitt um leið og farm- 
skirteinið eða farmbrjefið er afhent samkvæmt reglum þeim, er settar eru í 
71. gr. hjer á eftir.

10 . gr.
í stað orðanna »í kaupmanna-viðskiftum« í 3. 1. 21. gr. laganna komi: 

í verslunarkaupum.

1 1 . gr.
25. gr. laganna orðist þannig:
Nú hefir kaup verið rift og svara ber skaðabótum samkvæmt 23. eða
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24. gr., og skulu þá skaðabæturnar nema því, sem verð hluta af sömu tegund 
og gæðum sem hinir seldu hlutir er hærra, þá er afhending átti fram að fara, 
heldur en kaupverðinu nemur, nema sannað sje, að meira tjón eða minna 
hafi af hlotist.

12 . gr.
Á eftir orðunum »Sama er og« í 26, gr. laganna komi: í verslunar- 

kaupum.

13. gr.
27. gr. laganna orðist þannig:
Nú hefir seldur hlutur verið afhentur eftir að af hendingarfrestur var 

liðinn, og verður kaupandi þess vís þá er hluturinn kemur honum í hendur, 
eða af þvi að seljandi skýrir honum frá því, að hluturinn hefir verið afhent- 
ur siðar en um var samið, og verður hann þá að skýra seljanda frá þvi þeg- 
ar í stað, ef um verslunarkaup er að tefla, en ella án óþarfrar tafar, að hann 
ætli sjer að neyta ijettar síns út af drættinum. Geri hann það ekki, missir 
hann rjettsinn til að bera fyrir sig dráttinn. Ætli kaupandi sjer að neyta rjettar 
sins til að rifta kaupið, þá verður hann að skýra seljanda frá því án óþarfrar 

! tafar, ella missir hann þann rjett sinn.

14. gr.
í stað orðanna »í kaupmanna-viðskiftum« í 1 . 1. 28. gr. laganna komi: 

í verslunarkaupum.

15. gr.
30. gr. laganna orðist þannig:
Nú riftir seljandi kaup samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í 28. eða 29. 

gr., og á hann þá rjett til skaðabóta samkvæmt reglunum í 24. gr. Bæturnar 
skal svo meta, að þær svari mismuninum á því, hve miklu kaupverðið er 
hærra heldur en verð hins selda á þeim tima er drátturinn varð, nema sann- 
að verði, að seljandi hafi meira tjón eða minna af hlotið.

16. gr.
31. gr. laganna orðist þannig:
Nú er kaupverð ekki greitt, þó að eindagi sje liðinn, eða kaupandi 

hefir látið hjá líða að gera slíka ráðstöfun, sem um er getið í 28. gr,, en hinn 
seldi hlutur er enn ekki afhentur kaupanda, þá verður seljandi, ef hann vill 
halda kaupinu upp á kaupanda, að svara án ástæðnlausrar tafar fyrirspurn 
frá kaupanda um þetta. Sje um verslunarkaup að ræða, skal seljandi, efhann 
vill halda kaupinu upp á kaupanda, tilkynna honum það innan hæfilegs tíma, 
enda þótt kaupandi hafi enga fyrirspurn gert um það.

17. gr.
í stað orðanna »kaupmanna-viðskifti« í 32. gr. laganna komi: versl- 

unarkaup.

Alþt. 1923. A. (34. löggjafarþing). 45
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18. gr.
Orðin »löggiltur brakún . . . fyrir þá vöru eða« í 34. gr. laganna 

falli burtu.

19. g r.
Orðin »Sje eigi auðið . . . best verður« í niðurlagi 35. gr. laganna 

falli burtu.

20. gr.
1. og 2. 1. 38. gr. laganna orðist þannig:
Ef tiltekinn eindagi er ákveðinn á greiðslu kaupverðs í verslunarkaup- 

um og kaupverðið eigi greitt á rjettum tíma, þá á kaupandi að svara 6°/o árs- 
vöxtum af kaupverðinu frá þeim tíma. Hafi tiltekinn eindagi á greiðslu kaup- 
verðs eigi verið ákveðinn, þá á kaupandi að svara þessum vöxtum frá þeim 
degi, er afhending fór fram, eða hafi kaupandi verið þess valdur, að dráttur 
varð á afhendingunni, þá frá þeim degi, er sá dráltur hófst.j

1 öðrum kaupum á kaupandi að svara 5% ársvöxtum af kaupverðinu 
frá eindaga þess, hvort sem tiltekinn eindagi er ákveðinn eða eigi. Nú iær 
kaupandi reikning frá seljanda á þeim tíma, er kaupverðið var gjaldkræft 
orðið, og falla þá vextir á frá viðtöku reikningsins, án þess frekari kröfu þurfi 
um að gera.

2 1 . gr.
1 stað orðanna »kaupmanna-viðskifti« í 51. gr. og 1. 1. 52. gr. laganna 

komi: verslunarkaup.

22. gr.
1 stað orðanna »langan tíma« í 54. gr. laganna komi: lengri tíma.

23. gr.
í stað »hleðsluskírteinis« í 2. lið 56. gr. laganna komi: farmskírteinis.

24. gr.
1 . og 2 . 1. 62. gr. laganna orðist þannig:
Ef varningur er seldur »frítt á skipsf]öl« (fob.) á tilteknum stað, verð- 

ur kaupandi að útvega skip eða rúm í skipi til að flytja varninginn þaðan.
Seljandi á að annast um og kosta fiutning varningsins til hleðslustað- 

arins og gera þær ráðstafanir um flutning varningsins á skip, er farmsendanda 
er skylt að gera, eftir þvi sem lög áskilja á þeim stað eða venja er til.

1 stað »hleðsluskírteinis« í 6. 1. gr. komi: farmskirteinis.

25. gr.
í stað »farmflvtjanda« í 2. 1. 63. gr. laganna komi: flutningsmanni.
í stað »hleðsluskírteinis« i 4. 1. gr. komi: farmskírteinis.
í stað orðanna »til kaupanda« í 5. 1. gr. komi: til viðtökustaðarins.
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26. gr.
Á eftir orðunum »næsta virkan dag« í 2 . 1. 68. gr. laganna komi: á eftir.

27. gr.
I stað orðanna »á þeim tíma« i 1. 1. 69. gr. laganna komi: áður en 

sá frestur er liðinn.
Orðið »hleðsluskirteini« í 2. 1. gr. verði: farmskirteini.

28. gr.
Orðið »hleðsluskírteini (hleðsluskírteinis)« i 1. og 2. 1. 71. gr. verði: 

farmskirteini (farmskírteinis).
í stað »hleðsluskirteinis« í 3. 1. gr. komi: farmbrjefs.

29. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn i 

texta laga nr. 31, 11. júlí 1911, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig 
breytt, sem lög um lausafjárkaup.

(B. XXX, 3).

Hd. 155. I'rum varp

til laga um breyting á logum nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði.

(Eftir 2. umr, í Nd.).

Samhljóða þskj. 89, með breytingunni á þskj. 141.

(B. XXXIX, 1).

Hd. 150. Frumvarp

til laga um kenslu heyrnar- og málleysingja.

Frá mentamálanefnd.

1 . gr.
Foreldrum og forráðamönnum daufdumbra barna skal skylt að senda 

þau til uppfræðslu í Daufdumbraskóla landsins það haust, sem þau eru 8 
ára," nema sönnur sjeu færðar á það fyrir yfirstjórn fræðslumála, að þeim 
verði veitt jafngóð kensla og uppeldi á annan hátt, og skulu börnin vera í
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skólanum til 17 ára aldurs, nema þau hafi lokið námi fyr eða yfirstjórn 
fræðslumálanna þyki af öðrum ástæðum rjett að láta þau fara fyr frá skól- 
anum, en það skal að jafnaði gert, ef barnið reynist óhæft til náms eða hæft 
til að njóta kenslu i öðrum skóla.

Ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, getur yfirstjórn fræðsluinála veitt 
undanþágu frá framangreindu ákvæði um aldur heyrnar- og málleysingja, er 
þeim skuli komið til kenslu.

2. gr.
Foreldrar barns eða barnið sjálft greiða kostnað við ferð þess til skól- 

ans og frá honum að afloknu námi, svo og fatnað þann, er barnið á að hata 
með sjer i skólann. Geti þau þaó ekki fyrir fátæktar sakir, greiðir hreppur 
sá, sem barnið á lögheimili i, koslnaðinn sem önnur útgjöld til barnalræðslu.

Borgun fyrir fæði barnsins og föt, meðan það dvelur i skólanum, 
greiðist af foreldrum eða barninu sjálfu, að svo miklu leyti sem efnahagur 
þeirra leyfir, að dómi yfirstjórnar fræðslumála, þó aldrei meira en */» kosln- 
aðar. Allur annar kostnaður við skólahaldið greiðist úr ríkissjóði.

3. gr.
Börn þau, er eiga að góðu heimili að hverfa, fara þangað í sumar- 

leyfinu, og greiðir rikissjóður hálfan ferðakostnað. Öðrum börnum útvegar 
skólinn hentugan verustað til sumardvalar eða hefir þau sjálfur, og greiðist 
þá kostnaðurinn af framfæranda, eftir sömu reglum og segir i síðari lið 2 . gr.

4. gr.
Þegar daufdumbt barn hefir lokið námi og foreldrar þess eða aðrir 

vandamenn eru dánir eða eru ekki færir um að annast það sem skyldi, skal 
presti og oddvita í þeim hreppi, sem barnið á heimili í, vera skylt að sjá 
um, að þvi verði komið fyrir á góðu heimili, þar sem það getur haft sem 
best not þess, er það hefir numið.

5. gr.
Yfirstjórn fræðslumála getur sett reglugerð um tilhögun kenslunnar i 

IJaufdumbraskólanum og um önnur atriði, er skólann varða. í reglugerðinni 
má ákveða, að taka megi til kenslu i skólanum, um lengri eða skemri tíma, 
málhölt og heyrnarsljó börn, sem geta ekki notið kenslu í öðrum skólum, 
blind börn og vitsljó börn, að svo miklu leyti sem fjárveiting til þessa er 
fyrir hendi.

6 . gr.
Með Iögum þessum er úr gildi numin tilskipun 26. febr. 1872, um 

kenslu heyrnar- og málleysingja.

G r e in a  r g e r ð .

Milliþingaráðunaular stjórnarinnar i mentamálum hafa samið frv. til laga 
um daufdumbraskólann í Reykjavik, psamt atbugasemdum, sem prentað er í
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»Mentamálanefndarálili 111«, bls. 45—51, og ætlast ráðunautarnir til, að það fry. 
komi í stað tilskipunarinnar frá 26. febr. 1872. Nefndin hefir átt tal við forstöðu- 
konu Daufdumbraskólans, og telur hún mikla nauðsyn að fá börnin yngri i skól- 
ann en nú gerist, með því að námshæfileikar þeirra sjeu að sumu leyti betri á 
yngri árunum og námstíminn geti trauðla orðið nógu langur, ef börnin koma 
ekki fyr en á aldrinum 10—14 ára, svo sem nú er. Nefndin fellst á þetta, og þá 
sjerstaklega með það fyrir augum, að þeim af börnunum, sem til þess eru hæf, 
verði kent að tala inælt mál og lesa mælt mál af vörum annara. Hins vegar hefir 
nefndinni ekki þótt þörf á að lögleiða jafnitarleg ákvæði um skólahaldið sjálft 

J sem íarið er fram á í frv. ráðunautanna, en vill að yfirstjórn fræðslumálanna 
sje heimilað að skipa þeim atriðum með reglugerð. Um einstakar greinar skal 
þetta tekið fram:

Um 1. gr.
Ákvæðin uin skólaskylduna eru í samræmi við tillögurnar í 2 . gr. í frv. 

ráðunautanna, og heimild yfirstjórnar træðslumálanna til undanþágu um aldur- 
{ mörk i samræmi við tilskipunina frá 26. febr. 1872.

Um 2.—4. gr.
Þessar greinar eru nær alveg samhljóða 6., 7. og 5. gr. í oftnefndu frv. 
Að öðru leyti er visað til athugasemdanna við frv. ráðunautanna.

j  (A. I. 9).

lld. 157. B rey tln g a rtlllö g u i’

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

I. Frá Jóni Porlákssyni.
Við 2. gr. 19. (Bifreiðaskattur).

Liðurinn fellur niður.

II. Frá Stefáni Stefánssyni.
Við 13. gr. C. 2. (Bátaferðir).

Á eftir liðnum kemur athugasemd:
Af þessari upphæð veitist alt að 1000 kr. til mótorbáts- 

ferða til Grímseyjar.

III. Frá atvinnnmálaráðherra.
Við 13. gr. D. (Hraðskeyta- og talsímasamband).

Aftan við liðinn kemur athugasemd:
Rikisstjórninni er heimilt, ef fjárhagsástandið leyfir, að 

láta leggja þá sima, einn eða fleiri, er stóðu í fjárlagafrumvarp- 
inu, eins og það var lagt fyrir af stjórninni.
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IT . Frá Jóni Porlákssyni.
Við 14. gr. B. II. (Námsstyrkur stúdenta erlendis).

Fyrir »8000« kem ur.................................................. 30000

V. Frá Sigurði Stefánssyni.
1. Við 16. gr. 4. a. (Garðyrkjusljóri).

Fyrir »6000« kemur................................................................. 4000
2. Við 16. gr. 4.

Aths. (Garðyfkjustjóri . . . í Reykjavík) fellur niður.

um frv. til laga um breyting á tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum 
Reykjavík, 20. april 1872.

Nefndin mælir með þvi, að frv. þetta verði samþykt.
Hlutfallskosningar við nefndaskipun trvggja rjett minni hluta til íhlutunar 

um mál þau, sem nefndirnar eiga að fara með, og eru þegar lögleiddar í bæjar- 
stjórnarlögum ísafjarðarkaupstaðar, nr. 67, 14. nóv. 1917, 12. gr., bæjarstjórnar- 
lögum Vestmannaeyja, nr. 26, 26. nóv. 1918, 14. gr., bæjarstjórnarlögum Siglu- 
fjarðarkaupstaðar, nr. 58, 28. nóv. 1919, 12. gr., og bæjarstjórnarlögum Seyðis- 
fjarðarkaupstaðar, nr. 61, 28. nóv. 1919, 10. gr. Sá nefndin enga fullgilda ástæðu 
til að tefja fyrir þvi, að svo verði einnig hjer í Reykjavík, enda allir, að því er 
virðist, samdóma um rjettmæti hlutfailskosninganna.

(B. IX, 4).

158. Mefndaráli*

Frá allsherjarnefnd.

Alþingi, 25. mars 1922.

Sigurjón Friðjónsson, 
form. og ritari.

S. H. Kvaran, 
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson.

(A. XI, 6).

lid 159. Kiö{(

um skattmat fasteigna.

(Afgreidd frá Nd. 27. mars).

1 . gr.
Fasteignir allar, sem meta þarf til skatts þangað til allsherjarskatt- 

mat fer fram, skulu metnar af úttektarmönnum, þar sem þeir eru, en annars



af 2 mönnum, sem sýslumaÖur eða bæjarfógeti nefnir til, hvort sem ástæð- 
an til matsins er sú, að eignin er ekki tekin í gildandi fasteignamat eða að 
endurmat fer fram.

2 . gr.
Öllum lögreglustjórum er skylt að rannsaka, hverjum í sínu umdæmi, 

hvaða eignir það eru, sem ekki eru metnar til skatts, og sjá um skattvirð- 
ingu á þeim.

3. gr.
Nú óskar einhver endurmats á fasteign sinni, og skal hann þá senda 

stjórnarráðinu rökstudda umsókn um það, og fer þá endurmat fram, ef leyfi 
er veitt til þess.

4. gr.
Virðingarmenn íá borgun lyrir starf sitt eftir ákvæðum 6 . gr. laga nr. 

64, 14. nóv. 1917, um laun hieppstjóra og aukatekjur m. m., og greiðist hún 
úr ríkissjóði. Virðingargerðina afhenda þeir hlutaðeigandi lögreglustjóra, og 
fylgir hún fasteignaskattsreikningi hans það ár, sem fyrst er heimtur skattur 
af eigninni.

5. gr.
Virðing fasteigna eftir lögum þessum skal bygð á reglum þeim, sem 

allsherjarfasteignamat er bygt á, og skal verð lóða og lenda tilgreind sjerstak- 
lega og húsa og annara mannvirkja sjerstaklega.

6 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(B. XXV, 2).

Ed. 160. L ð f

um fiskimat.

(Afgreidd frá Ed. 27. mars).

1 . gr.
Allur verkaður saltfiskur, sem út er lluttur hjeðan af landi, skal met- 

inn og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum undir umsjón yfirmatsmanna.
Sama skal gilda um allan óverkaðan fullsaltaðan fisk, sem á að fara 

til Spánar, Portúgals, Ítalíu eða annara Miðjarðarhafslanda.
Ef fiskur er fluttur til þessara landa um önnur lönd, skal hann vera 

bundinn i bagga og í hæfilegum umbúðum öðrum.
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Aður en verkaður eða óverkaður saltfiskur gengur kaupuni og sölum 
innanlands, skal meta hann og flokka eftir gæðum, ef hann er ætlaður til út- 
flutnings. Matsmenn skera úr, hvenær óverkaður saltfiskur er matshæfur.

Yfirmatsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og 
meðferð fiskjarins í útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, 
sem þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að máli.

Hverri matsskyldri fisksendingu til útlanda skal fylgja vottorð yfirmats- 
manns, ritað aftan á farmskirteinið.

Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar, oæði við útflutning og 
í útflutningsskipunum, skulu settar í erindisbrjefum yfirmatsmanna, sem stjórn- 
arráðið gefur út.

2 . gr.
Ráðherra skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa aflað sjer þekk- 

ingar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með því að hafa 
starfað sem fiskimatsmenn eða á annan hátt.

Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að þeir vilji hlýða ákvæðum þeim, 
sem sett eru viðvikjandi starfi þeirra, og með alúð og kostgæfni rækja skyldur 
þær, sem á þeim hvíla í stöðu þeirra.

3. gr.
Yfirfiskimatsmenn eru launaðir úr ríkissjóði samkv. lögum nr. 71, 28. 

nóv. 1919, um laun embættismanna, og skulu vera þessir:
1. Yfirmatsmaðurinn í Reykjavík. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið aust- 

an frá Þjórsá vestur að Öndverðunesi. Hann er jafnframt ráðunautur stjórn- 
arráðsins í þeim málum, sem viðkoma fiskimati og fiskverkun.

2. Yfirfiskimatsmaðurinn á ísafirði. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 
frá Öndverðunesi norður til Reykjartjarðar í Strandasýslu.

3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Akureyri. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 
frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi.

4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Umdæmi hans skal ná norðan 
frá Langanesi suður að Hornafirði, að þeim firði meðtöldum.

5. Yfirfiskimatsmaðurinn í Vestmannaeyjum. Umdæmi hans er Vest- 
mannaeyjar og Vík í Mýrdal.

Tölu yfirmatsmanna má auka með fjárveitingu i Qárlögunum, og 
verður þá gerð nauðsynleg breyting á umdæmum þeirra með konungsúrskurði.

4. gr.
Fiskimatsmenn skipar lögreglustjóri á hverjum fiskútflutningsstað, svo 

marga sem yfirfiskimatsmaðurinn telur þurfa og eftir tillögum hans. Þeir 
skulu, áður en þeir taka til starfa, rita undir eiðstaf, sem stjórnarráðið 
fyrirskipar.

5. gr.
Þegar yfirfiskimatsmaður tekst ferð á hendur út fyrir lögsagnarum- 

dæmi það, sem hann er búsettur í, til þess að annast fiskimatsstörf i þarfir
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einhvers úlflytjanda, skal útflvtjandi greiða honum ferðakostnað og fæðispen- 
inga tyrir þann tíma, sem hann nauðsynlega þarf að vera að heiman í þeim 
erindum, hvorttveggja eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutað- 
eigendur geta ekki komið sjer saman.

Kaup fiskimatsmanna fyrir starf þeirra við fiskimat greiði eigendur 
saltfiskjarins þeim, eftir því sem nánara verður ákveðið í erindisbrjefum fiski- 
matsmanna.

6. gr.
Yfirfiskimatsmenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á móti nokkurri 

þóknun, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá skipstjór- 
um á útflutningsskipum eða öðrum, sem við skipin eru riðnir, annari en 
borgun þeirri, sem ákveðin er í lögum þessum eða erindisbrjefi þeirra.

Þeir mega ekki heldur vera í þjónustu kaupmanna eða annara, sem 
láta meta fisk tit útflutnings.

7. gr.
Yfirfiskimatsmennirnir skulu skyldir að ferðast um i umdæmi sinu og 

utan þess, til þess að leiðbeina í fiskimeðferð og fiskimati, lita eftir hvoru- 
tveggja og kynnast því sem best. Á þessum ferðum fá þeir ferðakostnað greidd- 
an úr ríkissjóði, eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar.

Þeir fá einnig greiddan úr ríkissjóði nauðsvnlegan simakostnað vegna 
fiskimatsstarfa.

8. gr.
Sá, sem flytur eða lætur flytja út matsskyldan saltfisk, án þess að láta 

meta hann eða fá matsvottorð um hann, sæli 500 til 10000 króna sektum í 
ríkissjóð.

Um mál út af brotum þessum fer sem um almenn lögreglumál.

9. gr.
Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fiskimatsmanna gegn 

ákvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum.

10 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

1 1 . gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 21, 9. júlí 1909, og lög 

nr. 58, 27. júní 1921, um fiskimat.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 46
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um frv. til laga um breyting á lögum nr. 22, 6 . okt. 1919, um hæstarjett (þskj. 49).

Frá meiri bluta allsherjarnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að sú fækkun embætta, sem frv. 
þetta fer fram á, sje vel framkvæmanleg. Vjer teljum efalaust, að ávalt verði unt 
að flnna meðal lögfræðinga landsins nægilega marga menn, sem hafl fulla hæfl- 
leika til þess að vera hvorttveggja í senn, dómendur og kennarar i lögfræði, og 
getum þvi vel fallist á þá skipan, að hæstarjettardómendur annist lagakensluna 
við háskólann. Þó þykir oss rjett, að dómstjóri hæstarjettar sje undanþeginn 
kensluskyldunni, af þvi að gera má ráð fyrir, að hann verði að jafnaði elstur 
dómendanna, og þvi ástæða til að Ijetta nokkuð af honum störfum, og auk þess 
má gera ráð fyrir, að staða hans við rjettinn leggi honum nokkur aukastörf á 
herðar umfram meðdómendur.

Þá þykir oss rjett að tryggja það, að meðdómendur verði jafnóháðir 
umboðsvaldinu eftir að þeir hafa tekið við lagakenslunni sem þeir eru nú, og er 
heimild til þessa í síðustu málsgrein 16. gr„ sbr. 57. gr„ stjórnarskrárinnar.

Samkvæmt þessu ráðum vjer háttv. deild til að samþykkja frv. með 
eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUM:

1. Við 1. gr.
a. Fyrir »hæstarjettardómendur« komi: 

meðdómendur í hæstarjetti.
b. Fyrir »dómaraembætti« komi á 3 stöðum í greininni: 

meðdómandaembætti.
c. Fyrir »dómara« komi: 

meðdómendur.
2. Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verði 4. gr„ svo hljóðandi:

Ákvæði 57. gr. stjórnarskrárinnar um dómendur, sem ekki hafa að 
auk umboðsstörf á hendi, skulu gilda um meðdómendur í hæstarjetti, einnig 
eftir að það skipulag, sem fyrir er mælt í lögum þessum, er á komið.

Greinatala frv. breytist samkv. þessu.

Alþingi, 27. mars 1922.

Jón Þorláksson, Björn Hallsson.
framsm. meiri hl.

(B. XIV, 2).

li’d . 161. N e f n d a r á l i t

Einar Þcrgilsson.
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Md, 169. Frumvarp

til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum i Húsavíkurhreppi.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1 . gr.
Af öllum útmældum eða afmörkuðum Ióðum og lendum í Húsavikur- 

hreppi, sem ekki eru eign hins opinbera, skal greiða árlegt gjald i hreppssjóð, 
sem nefnist lóðargjald.

Hreppsnefndin ákveður upphæð lóðargjaldsins til eins eða fleiri ára 
í senn. Þó má ekki ákveða gjaldið lægra en 1 % og ekki hærra en 2% af 
virðingarverði bygðra og óbygðra lóða, og ekki lægra en 1l2°lo nje hærra en 
l°/o af virðingarverði túna, erfðafestulanda og matjurtagarða. Gjaldið má aldrei 
vera minna en 2 — tvær — krónur.

Lóðargjaldið greiðist af verði þvi, sem lóðir eða lendur eru metnar af 
lögskipaðri fasteignamatsnefnd, sbr. lög nr. 22, 3. nóv. 1915, án tillits til 
mannvirkja, sem á þeim eru gerð. — Ef lóðir eru mældar út af nýju, milli 
þess sem reglulegt fasteignamat fer fram, skal verð þeirra ákveðið til bráða- 
birgða af jarðeignanefnd Húsavikurhrepps, samkvæmt gildandi lögum um 
fasteignamat. — Þar sem lóðir, lendur og mannvirki eru metin saman, ákveður 
byggingarnefnd og jarðeignanefnd, hve mikið af verðinu er í mannvirkjum og 
hve mikils virði lóð eða lenda er talin út af fyrir sig, en gerðir nefndanna 
skulu samþyktar af hreppsnefnd.

2 . gr.
Lóðargjald eftir lögum þessum greiðir eigandi, ef það er einstakur 

maður eða fjelag, nema um leigulóðir, leigujarðir eða önnur samningsbundin 
jarðarafnot sje að ræða; þá greiðist lóðargjaldið af eiganda leigurjettindanna.

3. gr.
Gjalddagi lóðargjalda er sá sami og gjalddagi annara hreppsgjalda. 

Lóðargjöldin má taka lögtaki.

4. gr.
Jarðeignanefnd Húsavikurhrepps skal skipuð þremur mönnum, sem 

hreppsnefnd kýs til þriggja ára i senn, í fyrsta skifti strax eftir að lög þessi 
öðlast gildi. Skal nefndin hafa umsjón og eftirlit með jarðeignum hreppsins, 
eftir nánari fyrirmælum hreppsnefndar.

Heimilt er að skipa í jarðeignanefnd menn utan hreppsnefndar, og 
getur enginn hreppsbúi skorast undan að taka sæti í nefndinni og gegna störf- 
um í henni eitt kjörtímabil.

(B. XXIV, 3).



Ef sæti losnar í nefndinni áður en kjörtimabil er á enda, k)7s hrepps-
nefnd mann í hið auða sæti fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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(B. XXVI, 2).

ild. 103. Kefndarálit

um frumvarp til laga um sönnun fyrir dauða sætýndra manna.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um, að nauðsyn beri til að bæta úr þeim 
vandkvæðum, með lögum, sem verið hafa á þvi að færa sönnur á það, að 
menn hafi farist á sjó, þótt alkunna sje, að þeir hafi farist, en nefndin álitur, 
að þessum lögum beri einnig að ná til þeirra manna, sem vitanlegt er urn, að 
komist hafa í lifsháska á landi og eigi koma fram. (Sbr. 3. gr. brtt.). Hins 
vegar er nefndinni það ljóst, að beita verði þessu með mestu varkárni, og 
ganga sumar greinar brlt. í þá átt að tryggja það sem best, t. d. 8 . gr.

Að öðru leyti miða brtt. nefndarinnar mest að þvi að samræma efni 
frv. við önnur lagafyrirmæli.

Nánar á framsögu.

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Nú hefir ekkert spurst til skips, sem stundaði fiskveiðar eða var i inn- 

anlandssiglingum, svo lengi, að það hefði, að öllu forfallalausu, getað lokið ferð 
sinni á helmingi styttri tima, og má þá fá úrskurð um, að þeir menn, sem á 
skipinu voru, skuli taldir dauðir, þó eigi fyr en liðnir eru 6 mánuðir frá þvi, 
er spurðist til skipsins siðast.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Nú hverfur maður af skipi í hafi, og mönnum er ókunnugt, hversu 

það bar að eða hvað olli, og má þá fá úrskurð um, að hann skuli talinn 
dauður, þá er liðnir eru að minsta kosti 6 mánuðir frá hvarfi hans og ekkert 
hefir til hans spurst.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Nú hverfur maður hjer á landi og vita menn til þess, að hann hefir 

komist i lifsháska, svo sem hrept illviðri á ferðalagi eða lent i öðrum þeim 
hættum, er allar líkur þvkja til að honum hafi grandað, og má þá fá úrskurð
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um, að hann skuli talinn dauður, ef ekkert hefir til hans spurst i (i mánuði 
frá því, er hann komst í lífsháskann.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Urskurðar um, að maður skuli talinn dauður, getur hver sá krafisl, 

sem hefir löglegra hagsmuna að gæta við andlát hans.

5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Urskurður um, hvort horfinn maður skuli talinn dauður, á undir hjer- 

aðsdómara, þar sem maðurinn átti síðast heimilisvarnarþing. — Nú hverfur 
maður af skipi, sem gert var út í öðru lögsagnarumdæmi, og á þá málið 
undir úrskurð þess hjeraðsdómara.

Þeim, sem leita vill úrskurðar, ber að snúa sjer til dómara með skrif- 
lega beiðni, og sje þar nákvæmlega tiltekið nafn og aldur þess, sem horfinn 
er, og sem nákvæmastar upplýsingar um hann, nánustu ættingja hans, tildrög- 
in að hvarfi hans, þau er menn vita, hvenær siðast spurðist til hans o. s. frv.

Dómara ber af sjálfsdáðum að rannsaka málið og afla þeirra gagna, 
sem nauðsynleg þvkja til að geta lagt úrskurð á það. Getur liann kvatt úr- 
skurðarbeiðanda fyrir rjett, til þess að skýra málavexti og vinna eið að skýrslu 
sinni. Rjettargjöld skulu engin greidd í hjeraði, og fer um meðferð málsins 
eftir reglunum um meðferð opinberra mála, að því leyti sem þær eiga við.

Þegar dómari hefir alhugað alla málavexli og honum þykir sýnt, að 
sá, sem horfinn er, muni ekki vera á lífi, úrskurðar hann, að hann skuli tal- 
inn dauður.

6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Ef svo er ástatt, sem getur i 1. gr., skal álitið, að dauðann hafi að

höndum borið þá er liðinn var helmingur þess tima, sem skipið hefði að
forfallalausu þurft til ferðar sinnar þangað, sem ætlað var, frá þeim stað, þar 
sem síðast spurðist til þess, þyki ekki annar dagur sennilegri.

Sje svo ástatt, sem getur í 2. gr., skal dánardagurinn talinn dagur sá, 
er mannsins var saknað af skipinu.

Ef svo er ástatt, sem getur í 3. gr., skal telja dauðann hafa borið að
höndum á þeim tíma, er maðurinn rataði í lífsháskann.

7. Við 7.' gr. Greinin orðist svo:
Nú hafa fleiri menn saman ratað i lifsháska, og svo verður álitið, að 

þeir hafi farist, og skal þá telja, að þeir hafi látist samtímis.

8. Á eftir 7. gr. komi 4 nýjar greinar:
a. Úrskurði hjeraðsdómara má áfrýja til æðri rjettar innan 6 mánaða frá 
útgáfudegi hans, og hafa sömu menn rjett til þess að krefjast áfrýjunar sem 
þeir, er kröfu hefðu átt um úrskurð, svo og dómsmálaráðherra, enda skal 
bjeraðsdómari ávalt senda honum tafarlaust afrit af úrskurði og málsskjölum.

Um meðferð málsins í æðra rjetti fer eftir reglum um meðferð opin- 
berra mála, að þvi leyti sem þær eiga við.

Nú er úrskurður staðfestur í æðra rjetti, og skal þá sá, sem krafðist
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áfrýjunar á honum til breytingar, bera áfrýjunarkostnaðinn, en ella greiðist 
bann af almannafje.

b. Nú er úrskurður um, að maður skuli talinn dauður, fenginn fyrir vís- 
vitandi rangar skýrslur, og á þá, að undangenginni löglegri málssókn, að 
dæma þann eða þá, sem reynast sekir um þetta, til þess að greiða að skað- 
lausu allan þann kostnað og tjón, sem af úrskurðinum leiddi.

c. Ákvæði þessara laga koma þá aðeins til framkvæmda, er lát horfins 
manns verður ekki sannað á annan hátt, og kemur úrskurður eftir lögum 
þessum að öllu Ieyti i stað löglegs dánarvottorðs.

d. Lög þessi öðlast þegar gildi.

9. Fyrirsögn orðist svo:
Frumvarp til laga um sönnun fyrir dauða manna, sem ætla má, að 

farist hafi af slysum.

Alþingi, 27. mars 1922.

Stefán Stefánsson, Jón Þorláksson. Gunnar Sigurðsson, 
form. framsögum.

Björn Hallsson. Einar Þorgilsson.

(B. XXXIV, 2).

I<1. 164. Breythig'artillögur

við frv. til laga um sameining Árnessýslu og Rangárvallasýslu.

Frá Gunnari Sigurðssyni og Þorl. Guðmundssyni.

1 . Á undan 1 . gr. komi ný grein, sem verður 1 . gr., svo látandi:
Sýslumannsembættið i Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógetaembættið á 

Siglufirði skulu sameinuð á þann bátt, að sýslumaðurinn i Eyjafjarðarsýslu 
gegnir bæjarfógeta- og lögreglustjórastörfum á Siglufirði jafnframt eigin em- 
bætti, en kjósendur i Siglufjarðarkaupstað kjósa sjer bæjarstjóra til sex ára 
i senn, með leynilegri atkvæðagreiðslu, er bæjarstjórn lætur fara fram, og 
tekur hann þóknun úr bæjarsjóði, eftir ákvæðum bæjarstjórnar. Bæjarstjóri 
skal vera oddvili bæjarstjórnar. Um kosningu hans setur stjórnarráðið nánari 
reglur, eftir tillögum bæjarstjórnar.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
2. Fyrirsögn frv. verði svo:

Frumvarp til laga um sameining embætta.



Þingskjal 164 — 166 367

G r e i n a r g e r ð .

Það er auðsælt, að ofanskráð breytingartillaga hefir allmikinn sparnað i 
fór með sjer, því þegar lítil síldveiði er við Siglufjörð, eins og verið hefir 2 und- 
anfarin ár, þá ætti hreppstjóranum í Siglufirði ekki að vera ofvaxið að fara 
mcð lögreglustjórn sem umboðsmaður sýslumanns; en þó svo reyndist, að til 
Siglufjarðar yrði að senda sjerstakan löggæslumann um síldveiðitímann, þá mundi 
það verða landinu mun kostnaðarminna en embættislaun bæjarfógetans. Ef AI- 
þingi þykir tiltækilegt að þessu sinni að taka út úr heild og sameina einstök 
lögsagnarumdæmi, þá virðist þessi sameining liggja einna beinast við.

(B. XXVII, 2).

E<1. 165. L.ög

um ákvörðun verslunarlóðarinnar i Bolungarvík i Hólshreppi.

(Afgreidd frá Ed. 28. mars).

1 . gr.
Takmörk verslunarlóðarinnar í Bolungarvík eru; Að sunnanverðu bein 

lína frá Hvalhaus á Sandinum að Hólsá, við landamerki Hóls og Grundarhóls, 
og þaðan árfarvegurinn að landamerkjum Traðar og Ytribúða. Að vestan- 
verðu merkjalínan milli Traðar og Ytribúða, frá ánni að Traðarbæ hinum 
forna. Að norðanverðu bein lína frá Traðarbæ í stekkjartóftina í svo nefnd- 
um »BóIum« og bein sjónhending þaðan til sjávar, í stefnu á Bjarnarnúp.

2 . gr.
Hjer með eru úr gildi feld lög nr. 17, 27. júní 1921.

(B. XXIV, 4).

Hd. 166. Breytlng-artillaga

við frv. til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum i Húsavíkurhreppi. 

Frá Ingólfi Bjarnarsyni og Benedikt Sveinssyni.

2. gr. orðist svo:
Lóðargjald eftir lögum þessum greiðir eigandi, ef það er einstakur maður 

eða fjelag, en sje um leigðar lóðir eða lendur að ræða, þá greiðist lóðargjaldið 
af eiganda leigurjettindanna.
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Ed, 107. TUlaga

til þingsályktunar um prentunarkostnað ríkisins.

Flutuingsm.: Guðmundur Ólafsson, Hjörtur Snorrason, Halldór Steinsson, 
Einar Árnason og Guðmundur Guðfmnsson.

Alþingi ályktar að skora á stjórnina að láta athuga fyrir næsta Alþingi:
1. Hvort ekki sje mögulegt að komast að viðunanlegum samningum um prent- 

un á öllu því, er ríkið þarf að láta prenta, og í sambandi við það,
2 . Hvort ekki sje tiltækilegt, að rikið keypti og kæmi á stofn eigin prentsmiðju.

Á s t æ ð u r.

Prentunarkostnaður rikisins mun um s. 1. ár hafa numið fullum 150000 
krónum á ári. Útgjaldaliður þessi verður að teljast tilfinnanlega hár, og ekki 
mikil líkindi til, að hann verði lægri framvegis, ef ekkert er aðhafst til þess að 
draga úr honum á einhvern hátt.

(B. XVIII, 5).

Hd. 168. Breytingartíllaga

við brtt. á þskj. 88 (Barnafræðsla).

Frá Jóni Sigurðssyni og Pjetri OtteseD.

Á undan 1 . gr. komi ný gr., er verði 1 . gr., svo hljóðandi:
Kennarar, sem starfa við barnaskóla eða farskóla í 6 mánuði eða 24 vik- 

ur af árinu og kenna 30 stundir á viku — um kenslustundafjölda forstöðumanna 
kaupstaðaskóla og heimavistarskóla fer þó eftir samkomulagi við skólanefnd — 
skulu hafa árslaun sem hjer segir:
a. Forstöðumenn barnaskóla í kaupstöðum 1600 kr., auk ókeypis húsnæðis eða 

jafngildi þess í peningum.
b. Kennarar við kaupstaðaskóla hafa 1200 kr. árslaun.
d. Forstöðumenn barnaskóla utan kaupstaða 1300 kr. og kennarar við þá skóla 

1000 kr.
Forstöðumenn heimavistarskóla utan kaupstaða hafa þar að auki 

ókeypis húsnæði, ljós og hita.
e. Farskólakennarar og eftirlitskennarar við heimilafræðslu hafa i árslaun 250 

kr., auk ókeypis fæðis, húsnæðis, ljóss, hita og þjónustu þá sex mánuði árs- 
ins, sem skólinn stendur.

(C. XII, 1).

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
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til laga um skalt til sveitarsjóðs af löðum og lendum í Húsavikurhreppi.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 162, með breytingunni á þskj. 166.
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(B. XXIV, 5).

(B. XXXIII, 2).

Ed. 170. LÖg

um löggilding verslunarstaðar að Kaldrananesi við Bjarnarfjörð.

(Afgreidd frá Ed. ‘20. mars).

1 . gr.
Að Kaldrananesi við Bjarnarfjörð í Kaldrananeshreppi í Strandasýslu 

skal vera löggiltur verslunarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslun- 

arlóðarinnar, samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt i B-deild Stjórnar- 
tíðindanna.

(B. XXIX. 3).

Md. 171. Frnmvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um atvinnu við siglingar

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Fyrirsögn II. kafla hljóði svo:
Um r je t t  til s k ip s t j ó r n a r  og s tý r im e n s k u  á s k i p u m  alt að 60 r ú m le s t i r .  

Alþt, 1922. A. (34. löggjatarþing). 47
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2 . gr.
í stað orðanna í 3. gr. »30 lestir« komi:
60 rúmlestir.
Orðið »rúmlest« komi alstaðar i lögnm þessum fyrir orðið »lest« (tonn).

3. gr.
4. gr. hljóði þannig:
Sá einn getur fengið skipstjóraskirteini fyrir smáskip, cr:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnnr æðri íslensk siglingapróf, 
h. hefir verið stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 20 rúmlestir,
e. er fullveðja,
d. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svivirðilegt er að 

almenningsáliti,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri-

menn.

4. gr.
5. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Rjett til að vera stýrimaður á islensku skipi alt að 60 rúmlesta í innan- 

landssiglingum hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskirteini á smáskipi.

5. gr.
6 . gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Sá einn getur fengið stýrimannsskirteini á smáskipi, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk siglingapróf,
b. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að

almenningsáliti,
c. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri-

menn.

6. gr.
7. gr., sem er ný grein, hljóðar svo:
Sá einn getur staðist smáskipapróf, er:

a. kann að marka stað skips á sjávaruppdrátt og hefir nægilega þekkingu á 
sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð,

b. kann að nota kompás og ber skyn á segulskekkju og misvísan,
c. kann að nota skriðmæli og vegmæli,
d. þekkir björgunartækin, hin alþjóðlegu neyðarmerki og alþjóðareglur til 

að forðast ásigling,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn,
f. ritar islensku stórlýtalaust,
g. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði á skipum ekki
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minni en 12  rúmlestir, og af þeim tima minst 12 mánuði háseti á skipi 
eigi minna en 20 rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni en 
6 rúmlestir i 24 mánuði og háseti minst 12  mán. á skipi eigi minna en 
20 rúmlestir.

7. gr.
8. gr., sem er ný grein, hljóði svo:
Próf það, sem um getur í 7. gr., fer að eins fram í Reykjavík. Próf- 

dómendur skulu vera þeir sömu og við stýrimannaskólaprófln, og skal for- 
stöðumaður skólans vera formaður prófnefndarinnar. Próf þetta skal halda 
tvisvar á ári, i apríl—mai-mánuðunum að vori og nóvember—janúar-mánuð- 
um að vetri.

Stjórnarráð íslands semur reglur um prófið og fyrirmynd fyrir próf- 
vottorðum.

Hver sá, er staðist heflr prófið, fær vottorð um það að afloknu prófi.
Kostnaður við prófið greiðist úr ríkissjóði.

8. gr.
Yfirskrift III. kafla hljóði þannig:
Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku í utan- og innan-landssigl- 

ingum á islensku fiskiskipi og rjett til skipstjórnar og stýrimensku á íslensku 
verslunarskipi í innanlandssiglingum eigi yfir 300 rúmlestir.

9. gr.
5. gr. verður 9. gr.

10 . gr.
a-liður i 6. gr., sem verður 10 . gr., hljóði svo:
Staðist hefir fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann 

i Reykjavik.
b-liður í sörau gr. hljóði svo:
hefir verið stýrimaður í 18 mánuði á fiskiskipi, sem er stærra en 60 

rúmlestir, eða verið skipstjóri (formaður) á skipi yfir 20 rúmlestir, og af þeim 
tima minst 12 mánuði stýrimaður á gufuskipi, ef um gufuskip er að ræða.

1 1 . gr.
7. gr. verður 11. grein.

12 . gr,
a-liður 8 . gr., sem verður 12 . gr., hljóði svo:
hefir staðist fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann í 

Reykjavik.
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b-liður sömu greinar hljóði svo:
hefir verið háseti minst 36 mánuði eftir 16 ára aldur, og af þeim tima 

annaðhvort 18 mánuði háseti á fiskiskipi stærra en 60 rúmlestir eða 12 mán- 
uði skipstjóri á skipi stærra en 20 rúmlestir og 6 mánuði háseti á fiskiskipi 
stærra en 60 rúmlestir.

13. gr.
9., 10., 11. og 12. gr. verða 13., 14., 15. og 16. gr.

14. gr.
c-liður 13. gr., sem vcrður 17. gr., hljóði svo:
heflr staðist farmannapróf við stvrimannaskólann i Reykjavik.
d-liður sömu grcinar hljóði þannig:
hefir verið háscti eflir 16 ára aldur minst 36 mánuði; af þeim tima 

annaðhvort 18 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi i utanlandssiglingum 
cða 12 mánuði fullgildur háscli á liskveiðaskipi í utan- og innan-landssigl- 
ingum og 12 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi i utanlandssiglingum.

Fullgildui háseli teist sá, er fær vottorð skipstjóra um að hann kunni 
til allra algengra verka á skipi.

15. gr.
14. og 15. gr. verða 18. og 19. gr.
16. gr. fellur burtu.
17. og 18. gr. verða 20. og 21. gr.

16. gr.
19. gr. verður 22. gr.
Úr henni falla önnur, þriðja og ljórða málsgr.
Fimta málsgr., sem verður önnur málsgr., hljóði svo:
Lög þessi ná cigi lil þeirra, sem fengið hafa skipstjóra- eða stýrimanns- 

skuteini i utanlandssiglingum; heldur eigi til þeirra, sem fengið hafa skip-
stjóra- eða stýrimanns-skírteini á fiskiskipi áður en lög þessi öðlast gildi.

17. gr.
23. gr. verður ný grein, svo hljóðandi:
Úeir, sem próf liala lekið samkvæint 2. gr. laga nr. 50, 10. nóv. 1905, 

eða samkv. 4. gr. laga nr. 42, 3. nóv. 1915, eiga kost á að fá skipstjóraskír- 
teiui fvrir smáskip eltir lögum þessum, ef þeir fullnægja liðunum c.—e. í 4. 
gr. og leggja fram votlorð um, að þeir hafi verið skipstjórar minst 1 ár á 
12—30 rúmlesla skipi og farist skipstjórn vel úr hendi að öllu leyli, og skulu 
vottorðsgefendur mælast lil þess, að hið umbeðna skirteini verði veitt. Skal
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vottorð þetta gefið af útgerðarmanni (eiganda) skips þess eða skipa þeirra, 
sem skipstjórinn hefir stjórnað.

Nú fær skipstjórinn eigi ótviræð meðmæli, og skal þá skírteinið eigi 
veitt. Heldur skipstjórinn þá sömu rjettindum og hann áður hafði, en rjett 
hefir hann þó til að fá stýrimannsskírteini samkvæmt 6. gr. i lögum þessum, 
enda fullnægi hann b- og c-liðum í þeirri grein.

18. gr.
20. og 21. gr. verða 24. og 25. gr.

19. gr.
22. gr., sem verður 26. gr., hljóði svo:
Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn í megin- 

mál laga nr. 42, 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo breytt.

20. gr.
23. gr., sem verður 27. gr., hljóði svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1923.

(C. XIII, 1).

lid . 1T*. T llla g a

til þingsalvktunar um lánveitingar úr Ræktunarsjóði.

P'lutningsm.: Jón A. Jónsson og Pjetur Þórðarson.

Neðri deild Alþingis ályklar að skora á ríkisstjórnina að halda áfram 
lanveitinguui úr Ræktunarsjóði íslands.

Á s t æ ð u r.

Atvinnumálaráðuneytið hafði á siðastliðnu hausti ákveðið að fresta út- 
lánum úr Ræktunarsjóði þar til Ríkisveðbankinn tæki til starfa.

Þar sem nú fyrst og fremst er óvist, nær bankinn getur tekið til starfa, 
en hins vegar aldrei meiri nauðsyn en nú fyrir lánveitingar til jarðræktar, bæði 
af þvi, að bankarnir eru mjög tregir til nýrra lánveitinga, og lán til langs tima, 
eins og jarðræktarlán þurfa endilega að vera, eru ófáanleg, teljum vjer sjálfsagt, 
að haldið sje áfram lánveitingum úr Ræktunarsjóðnum.
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Rd. 1T8. Frumvarp

til fjárlaga fyrir arið 1923.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

T ekjur.

1 . gr.
Árið 1923 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.—5. 

gr„ og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

(A. I, 10).

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1 . Fasteignaskattur................................................................. 210000

2. Tekjuskattur og eignarskattur........................................ 800000
1010000

3. Aukatekjur......................................................................... 250000
4. Erfðafjárskattur................................................................. 55000
5. Vitagjald ......................................................................... 150000
6 . Leyflsbrjefagjöld............................................................... 10000

465000
7.
8.

Útflutningsgjald ................................................................
Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vin, 
ávaxtasafl og lim onade)................................................. 250000

600000

9. Tóbakstollur....................................................................... 500000
10 . Kaffi- og sykurtollur....................................................... 800000
1 1 . Vörutollur ......................................................................... 1000000

12 . Annað aðflutningsgjald ................................................. 60000
2610000

Flyt ... . . .  . . . 4685000
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Flutt ...
13. Gjald af konfekt og brjóslsykursgerð ..........................
14. Stimpilgjald.......................................................................
15. Lestagjald af skipum.......................................................
lfi. Pósttekjur .........................................................................
17. Símatekjur.........................................................................

18. Tóbakseinkasala...............................................................
19. Bifreiðaskattur .................................................................

Samtals ...

kr. kr.

400000
1075000

4685000
20000

500000
40000

1475000
200000

30000

........... 6950000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................
2. Tekjur af kirkjum .........................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli.........
4. Tekjur af skipum .........................................................

Samtals ...

kr. kr.

30000
50

10000
150000

........... 190050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:

1 . Tekjur af bönkum .........................................................
2. Tekjur af Ræktunarsjóði.................................................
3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög- 

um nr. 14, 9. júlí 1909 .............................................................
4. Væntanlega útdregið af þeim brjefum ..........................

FJyt ...

kr. kr.

250000
20000

40000
15000

• • • • • • 325000
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Flutt ...
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi Islands
6. Vextir af innstæðum i bönkum ..................................
7. Greiðsla frá Landsversluninni........................................

Samlals ...

kr. kr.

.......... 325000
G000
5000

240000

.......... 576000

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

1. Óvissar tekjur .................................................................
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna..................
3. Endurgreiddar áðrar fyrirframgreiðslur ..................

Samtals ...

kr. kr.

20000
400

2000

........... 22400
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II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1923 eru veittar til gjalda uppbæðir þær, sem tilgreindar eru i 

7 —19. gr.

7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

I. Vextir:
1. 4°/o lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr., tekið 

1908 tiL 15 ára til símalagninga ..........................
2. 4V20/0 lán, tekið 1909 hjá dönskum bónkum, 

1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks 
bankavaxtabrjef Landsbankans ..........................

3. 4Vj°/o lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að 
kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans

4. 4Vs0/o lán hjá dönskum bönkum, 500000 kr., tek- 
ið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra útgjalda (Reykja-
víkurhöfn 0. f l . ) .........................................................
Ritsimalánið 1913, 4% og endurborgun á 30 ár- 
um, tekið bjá mikla norræna ritsímafjelaginu ... 
Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára, með 
bankavöxtum hjá Landsbankanum, að uppbæð
100000 kr......................................................................
5°/o lán, tekið til símalagninga 1917 bjá mikla 
norræna ritsimafjelaginu, til 30 ára, 500000 kr. ... 
Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum, 2 
milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir 1/ i 0/0 hærri
en forvextir Þjóðbankans d a n s k a ..........................
Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan. 
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr. ... 
Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918 
með útlánsvöxtum bjá íslandsbanka, að uppbæð 
1 milj. kr..................................... . ..........................

5.

6.

8.

9.

10.

kr.

2333,33

36562,50

7593,76

7500.00 

16246,30

5320.00 

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

Flyt ... 204400,41

kr.
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11.

12.

13.

14.

15.

Flutt ...
Lán hjá rikissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5°/o vöxtum, 2V* milj. kr...........................................
Lán hjá Háskóla Islands, tekið 10. jan. 1919 með 
5°/0 vöxtum, afborgunarlaust, að upphæð 1 milj. kr. 
Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919 með
5°/o vöxtum til 20 ára, 4x/2 milj. kr........................
Innlent lán 1. júli 1920 með 57« % vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr........................................................
Gnskt lán 1. sept. 1921 með 7°/o vöxtum til 30 
ára, l 1/* milj. kr..................................................  ...

II. Atborganir:
1 . Af láninu frá 1908 ..........
2 . — — — 1909 ..........
3. — — — 1912 ..........
4. — — — 1912 ..........
5. — — — 1913 ..........
6. — — — 1916 ..........
7. — ritsimaláni 1917 ..........
8. — skipakaupaláni ..........
9. — ritsimaláni Landsbankans

10 . ■— íslandsbankaláni 1918 ..
1 1 . — láni danskra banka 1919
12 . — innlenda láninu 1920 ...
13. — enska láninu 1921.........

III. Framlag lil Landsbankans, 10. greiðsla

kr.

204400,41

40000.00

50000.00

185625.00

144375.00

105000.00

Samtals

33333.33
50000.00 

8333,33
33333.34 
12744,72
4000.00 
9768,82

200000,00
3400.00 

100000,00
225000.00
150000.00
50000.00

kr.

729400,41

879913,54

100000,00

1709313,95

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins .......................... 60000



Þingskjal 173 379

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar.......................................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga ..................................

Samtals ...

kr. kr.

220000
3000

223000

223000

10 . gr.
Til ráðuneytisins, hagstofunnar, sendiherra, utanrikismála og 

kostnaðar er veitt:
rikisráðs-

A.
Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl.

1 . Til ráðherra:
a. Laun .......................................... ........... 30000
b. Til risnu ................................................. 4000

34000
2. Til utanferða ráðherra .................................. • • • • • • 8000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins................. ............... 95940
4. Annar kostnaður ......................................... ............... 22000
5. Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum .......... ............. 19340
6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð-

herrabústaðnum................................................. . . .  . . . 3000

B.
Hagstofan.

1. Laun hagstofustjóra................................
2. Laun aðstoðarmanns...............................
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
4. Prentun eyðublaða .................................
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m...................
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .........

Flyt

kr.

9500
6300

10000
3000
4000

15000

kr.

182280

47800

230080
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Flutt
C.

Sendiberra, ulanríkismál og ríkisráðskostnaður.
1. Til sendiherra í Kaupmannnahöfn:

a. Laun ........................................................  20000
b. Til húsaleigu ......................................... 3000
c. — risnu .................................................  5000
d. — skrifstofuhalds ........................i. ... 16000

2. Fyrir meðferð utanrikismála ...
3. Ríkisráðskostnaður ..................
4. Kostnaður af sambandslaganefnd

Samtals ...

kr. kr.

230080

44000
12000
4000
7500

67500

297580

1 1 . gr.
Til dómgæslu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1 . Hæstirjettur:
a. Laun dómara................................................. 52500
b. Laun ritara ................................................. 6300
c. Annar kostnaður ......................................... 2500

61300
2 . Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . ... 176220
3. Laun hreppstjóra.................................................... ......... 32400

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:
a. L a u n ............................................................... 23260
b. Húsaleiga....................................................... 3000
c. Hiti, ljós og ræsting .................................. 2200
d. Yms gjöld ..................  .......................... 1940

30400

300320 .....
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6.
7.

8. 
9.

10.

1.

2.

Flutt ...
Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavík: 
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtumanns 24300

Laun 3 to llvarða .......................................... 16200
Húsaleiga.......................................................  6500
Hiti og Ijós .................................................  1500
Ýms gjöld.......................................................  10000

b.
c.
d.
e.

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og 
lögreglustjóra í Reykjavfk njóta dýrlíðaruppbótar eftir 
reglum launalaganna.
Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta 
Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnað-
ar fangelsa.........................................................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna ..........................................
Borgun til setu- og varadómara ..................................

B.
Ýmisleg gjöld.

Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir úlgáfu tíðindanna m. fl. ... 900
b. Til pappírs og prentunar ......................... 12000
c. Til koslnaðar við sendingar með póstum 1200

Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbrjef ..........................  25000
b. Fyrir embættisskeyti .................................. 60000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar op- 
inberar byggingar .........................................................

4. Til embættiseftirlitsferða ...
5. Fóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð- 

un á skipamælingum.......................................................
6. Til landhelgisgæslu .........................................................
7. Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar

Samtals ..

kr.

300320

kr.

58500

50000

15000
12000

1000
3000

439820

14100

85000

8000
6000

500
30000
20000

163600

603420
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12 . gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ..........  ... ......................................................... 327240
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. a. Styrkur til læknisvitjana handa hreppum, sem eiga

sjerstaklega erfíða læknissókn, alt að .................. 6000
Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum og er því

skilyrði bundinn, að þær sendi með umsókn sinni
skilagrein um hvernig verja á styrknum. Stjórnar-
ráðið úthlutar honum aðeins til þeirra hreppa,
sem um ræðir í 12. gr. 3 — 16 fjárl. 1922.

b. Viðbótarstyrkur til Jökuldals-, Hlíðar-, Tungu-,
Hjaltastaðar- og Eiðahreppa, ef þessir hreppar ráða
sjer sjerstakan lækni .................................................. 1500

7500
4. Til núverandi aðstoðarlæknis á Isafirði, enda nýtur

hann eigi annara launa úr ríkissjóði .......................... 2500

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsteds í Reykja-

vík ................................................................................ 2400
b. Styrkur til sama manns, til lækningaferða kring-

um landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með
þvi skilyrði, að hann hafí á hverri hringferð að
minsta kosti liálfsmánaðar dvöl samtals á tveim
hinum fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði
við stjórnarráðið, eftir reikningi, alt a ð ................. 500

2900
6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ... 1500
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í

Reykjavík ......................................................................... 1500
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsteds, Vilh.

Bernböfts og Ólafs Rorsteinssonar er bundinn því
skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í
læknadeild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fá-
tæku fólki ókeypis læknisbjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

8. Til geislalækningastofu ríkisins .................................. 12000
9. Til Radiumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíum-

lækningar ......................................................................... 2500
10. Holdsveikraspitalinn......................................................... 91556

Flyt ... • • • • • • 451196
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kr. kr.

Flutt ... 451196
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.................................. ..... ..... 9000

B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna ................... .......... 14000
2. Viðurværi 59 manna (ca. 160 a. á dag) 34456
3. Klæðnaður ......... . ........... 3000
4. Meðul og sáraumbúðir.......... 1800
5. Eldsneyti.................................. 13000
6. Ljósmeti .................................. 2000

7. Húsbúnaður og áböld .......... 2500
8. Viðhald á húsum .................. 3000
9. Pvottur og ræsting.................. 3000

10. Greftrunarkostnaður .......... 500
11. Skemtanir.................................. 800
12. Skattar o. fl............................... 2500
13. Ýmisleg g jö ld .......................... 2000

82556

91556

Geðveikrahælið á Kleppi ................ 55340
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ................................. .... ..... 9000

B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna.................. ..... 10000

2. Viðurværi 90 manna (ca. 160 a. á dag) .. 52560
3. Klæðnaður 60 sjúklinga á 100 kr. handa

hverjum .................................. ..... 6000
4. Meðul og umbúðir.................. ..... 600
5. Ljós og hiti .......................... .......... 10400
6. Viðhald og áhöld .................. ..... 10000
7. Þvottur og ræsting.................. ..... 2000

8. Skemtanir................................. ..... 1000
9. Skattar m. m............................ ..... 1000

• 10 . Óviss gjöld ......................... ..... 1500
95060

104060

Flvt ... 104060 506536
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kr. kr.

Flutt ... 104060 506536
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 64 sjúklingum, 200 a. á dag 46720
Tekjur af búinu ......................................... 2000

------ 48720

Mismunur .. 55340

Heilsuhælið á Vífilsstöðum .......................... 52120
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ................................................. ..... 9000
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna..........  .................. 30000
2. Viðurværi ... .......................................... 125000
3. Lyf og hjúkrunargögn .......................... 8000
4. Ljós og hiti .......................................... 26000
5. Þvottur og ræsting.................................. 6000
6. Viðhald h ú s a ........................................ 8000
7. Viðhald v je la .......................................... 5000
8. Húsbúnaður og áhöld .................. 8000
9. Flutningskostnaður................................ 9000

10 . Óviss gjöld ......................................... 5000
230000

239000
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag 146000
Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag 14600
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á dag ... 26280

186880

Mismunur ... 52120

Önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ..... 10000

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 70 aurar fyrir
hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkra-
húsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.

b. Bólusetningarkostnaður .......................... .......... 1500 1

F ly t 1 1 5 0 0  5 5 8 0 5 6
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kr. kr.

Flutt ... 11500 558656
c. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .......... 4000
d. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til ís-
lands ......................................................................... 1000

e. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt-
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr...................... 70000

f. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-
skólum ......................................................................... 1500

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni
að afla sjer nýriar læknisþekkingar........................ 3000

Þennan slyrk veitir stjórnarráðið, eftir tiilög-
um Iandlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250
kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

h. Styrkur til sjúkrasamlaga.......................................... 6500
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamiagi Hins

íslenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al-
menn sjúkrasamlög fá að lögum.

i. Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn að minsta
kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ........... 3000

j. Utanfararstyrkur til Önnu Breiðfjörð til bjúkrunar-
náms, með því skilyrði, að hún setjist að hjer á
landi, ef henni býðst starf.......................................... 1000

k. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-
haldsnáms í Kristjaníu eða Kaupmannahöfn......... 800

1. Viðbólarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn-
mikilli launabót annarsstaðar frá .......................... 300

m. Til Gisla Sigurðssonar í Krossgerði, til þess að
kaupa sjer umbúðir ..................................  ........... 500
• 103100

Hluti ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna................... 25000

Samtals ... ........... 686756
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Til samgÖDgumála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmá).

1. Laun:
a. Eftir launalögum .........................................  86400
b. Póstafgreiöslumenn utan Reykjavíkur ... 66000
c. Brjefhirðingamenn.......................................... 18000

170400
2. Póstflutningur ................................................................. 170000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi ..........  8500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja-
víkur hjá póstmeisturum og á stærri póst-
afgreiðslum .................................................  20000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póst-
stofum og póstafgreiðslum..........................  11000

d. Önnur gjöld .................................................  43000
82500

---------------------------- -— 422900

B.
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra.................................  9500
2. Laun aðstoðarverkfræðings ..................  6840
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

eftir reikningi, alt að ..........................  3500
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að .. 7500
5. Skrifstofukostnaður .................................. 7300

34640
It. Flutningabrautir:

1. Húnvetningabraut ..................................  5000
2. Skagfirðiugabraut.......................................  20000
3. Biskupstungnabraut .................................. 25000
4. Hvammstangabraut .................................. 8000
5. Viðhald flutningabrauta ..........................  52000
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóa-

brautarinnar, gegn þvi, að Árnessýsla
leggi fram þriðjung kostnaðar................. 10000

Flyt ... 120000 34640 422900
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kr. kr.

Flutt ... 120000 
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holta- 

vegarins, gegn þvi, að Rangárvallasýsla 
leggi fram þriðjung kostuaðar ..........  20000

III. Þjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur .................................. 20000
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu..........  15000
3. Öxuadalsvegur .......................................... 10000
4. Hróarstunguvegur .................................. 15000
5. Aðrar vegabætur og viðhald ..................  40000

IV. Fjallvegir.........................................................................

34640

140000

100000
10000

422900

V. 1. Til áhalda..................  ..........................  15000
2. Til bókasafns verkamanna ..................  300

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ..........................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar 
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

15300
40000

VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum.......................... 500

VIII. Tij dragferjuhalds á Lagarfljóti.................................. 500
340940

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til s trandferða.............................................................. .’.
2. Til bátaferða á ílóum, fjörðum og vötnum .................

Af þessari upphæð veitist alt að 1000 kr. til 
mótorbátsferða til Grímseyjar.

200000
100000

300000

D.
Hraðskeyta- og talsímasamband.

I. Ritsimafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til
1925) ...............................................................................

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ...
35000
20000

Flyt ... 55000 1063840
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III. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
Flutt ...

1 . Laun samkvæmt launalögum .......... 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssim-

a n n a ........................................  .......... 11000
3. Ritsímastöðin i Reykjavik .................. 32000
4. Práðlausa stöðin í Reykjavik .......... 7500
5. Bæjarsíminn í Reykjavík .................. 68000
6. Áhaldahúsið .......................................... 2500
7. Ritsimastöðin á Akureyri ásamt bæjar-

símakerfinu .......................................... 7300
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásamt bæj-

arsfmakerfinu .................................. 10400
9. Ritsímastöðin á fsafirði ásamt bæjar-

símakerfinu ............................... .......... 5800
10 . Símastöðin á Borðeyri.......................... 5000
1 1 . Sfmastöðin í Hafnarfirði, alt a ð .......... 13500
12 . Símastöðin i Vestmannaeyjum, alt að 5000
13. Símastöðin á Siglufirði......................... 5500
14. Til aukaritsímaþjónustu .................. 2000
15. Til loftskeytastöðvar i Flatey .......... 2600
16. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri.......... 3000
17. Gjóld til eftiriitsstöðvar og aðrar tal-

símastöðvar ......................................... 60000

IV. Eyðublöö, prentkostnaður, ritföng m. m....................

V. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................

VI. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir 
reikningi, alt að .........................................................

VII. Viðhald landssfmanna.................................................

VIII. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ..................

Flyt

kr.

55000

kr.

1063840

531100

48000

25000

6000

100000

1000
766100

1829940
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Flult ...
E.

Vitamál.
Stjóm og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra  ..............................  9500

Hann sje umsjónarmaður vitanna og 
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar 
landsstjórn, hjeraðsstjórnum og bæjar- 
stjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.

2. Til verkfróðra aðstoðar ...................  6300
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt a ð ............................... 2000

II. Laun vitavarða..............................................
III. Rekstrarkostnaður v itanna ..........................
IV. Til Hvanneyjarvitans ..................................
V. Til Vatnsnesvita .........................................

VI. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa
VII. Ýmislegt........................................................

Samtals ...

kr. kr.

1829940

21800
20500
55000
4000
3000
6000

10000
120300

1950240

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

A. kr. kr.
Andlega stjettin.

Biskupsembættið:
1. Laun biskups ......................................................... 9500
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi .......................... 2000

Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880, 

1 . gr.................................................................................. 408,28

11500

2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum .................. 8000

3. Framlag til prestlaunasjóðs.......................................... 260000
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju 400

Flyt ... 268808,28 11500
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5. Til húsabóta á prestssetrum .................................

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim er við ábú- 
endaskifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftir- 
gjald jarðanna hækkar um 4°/o af styrkupphæðinni, 
enda er styrkurinn ekki greiddur fyr en verkinu er 
lokið og sannað, að það sje vel af hendi leyst og hafi 
kostað að minsta kosti eins mikið og styrknum nemur.

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun .................................................................
b. Styrktarfje:

1 . Námsstyrkur ..................................  12000
2. Húsaleigustyrkur ..........................  6000

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins 
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 
kr. irest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. 
mest í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega 
að eins veita utanbæjarstúdentum.

c. Til kensluáhalda læknadeildar..........................
d. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna- 

fræði, 1000 kr. til hvors ..................................
e. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla..........................
f. Önnur gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun ................................. 1000
b. Dýrtíðaruppbót.................  700

----------  1700
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann
hefir áður notið..................  1600

b. Dýrtíðaruppbót ...   700
----------  2300

3. Ýms g jö ld .........................................  4000

II. Námsstyrkur til íslenskra stúdenta i erlendum 
skólum .........................................................................

Flyt ...

kr. | kr.

268808,28 11500
15000

283808,28

295308,28

125000

18000

500

2000

5000

8000
158500

8000

461808,28
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1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir 

hvern viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og 
i helstu menningarlöndum öðrum, en senda verða 
þeir stjórninni skilríki fyrir þvi, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir iá 
eigi kenslu i við Háskóla íslands. Styrkurinn skal 
aðeins veittur stúdentunum fyrstu 4 námsárin.

461808,28

III. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n .......................

Önnur gjöld:b.
1 . Til bókasafns skólans .................. 400
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 4000
3. — skólahússins utan og innan ... 2000
4. — tímakenslu og til prófdómenda,

alt a ð ................................................ 10000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót .................................. 3600
7. Læknisþóknun.................................. 200
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld .................................. 3000

10 . Tii þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum .................. 800

1 1 . Til áhalda við fimleikakenslu 100
12 . Til verðlaunabóka .......................... 100

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n .......................................................................
b. Önnnr gjöld:

1. Til þriggja aukakennara................ 9200
2. Tímakensla .................................  4000
3. Til bóka og kensluáhalda .......... 1000

94140

26600
120740

14200 23580 582548,28
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4. Til eldiviðar og Ijósa .................. 5000
5. Nánosstyrkur .................................. 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfuu.

6 . Til dyravörslu:
a. Laun ..........................  600
b. Dýrtíðaruppbót ..........  300

900
7. Til skólahússins utan og innan ... 2000
8. Tii ýmislegra gjalda .................. 2000

24800
48380

Kennaraskólinn:
a. L a u n ...................................................... ..... 24120
b. Önnur gjöld:

1. Tímakensla .................................. 2500
2. Eldiviður og ljós .......................... 3500
3. Bókakaup og áböld .................. 500
4. Námsstyrkur .................................. 3000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds .................................. 1000
6. Ýmisleg gjöld .................................. 2500

13000
37120

Stýrimannaskólinn:
a. L a u n ....................................................... ..... 15480
b. Önnur gjöld:

1 . Til timakenslu.................................. 4000
2. Til eldiviðar og Ijósa .................. 2500
3. Ýmisleg gjöld .................................. 3500
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

lestra ..........................  ................. 300
10300

25780
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ....................................................... .......... 14400

Flyt ... 14400 693828,28
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b. Önnur gjöld:

1. Húsnæði m. m..................................  1800
2. Ljós og hiti .................................. 1200
3. Ýmiss kostnaður ..........................  1200
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra... 2800

7000
Við skólana undir liðunum III. —VI., að und- 21400

anskilinni lærdómsdeild mentaskólans, skal setja
skólagjöld, að minsta kosti 100 kr. fyrir hvern
nýjan innanbæjarnemanda.

Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n .................................................  10800
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

k en s lu ................................................ 1600
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ..........  600
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld..................  3000

8600
21000

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n .................................................  11880
b. Til smíða- og leikfimikenslu ... 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ..........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3200
4. Ymisleg gjöld..................  2500

7200
- 20380

Styrkurinn til verklegs náms við bænda-
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nem-
endum, sem stunda verknám, samkvæmt samn-
ingi, eigi skemur en 6 vikur á ári og skila
skólanum dagbókum um vinnubi ögðin yfir
námstímann, og nemi styrkurinn a.ldrei hærri
upphæð á hvern nemanda en 12  kr. fvrir
hverja viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, sam-
kvæmt skýrslu um námið, og sje í hec ni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skaj' fá. J ..

Flyt ... 41380 | 715228,2!
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing).
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3. Til skólahalds á Eiðum:

a. L a u n .................................................  11880
b. Til aðstoðarkenslu..........................  600
c. önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ..........  600
2. — kensluáhalda ..........  500
3. — eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýinisleg gjöld..................  2500

7600
----- ----- 20080

Iðnfræðsla: ------- - 61460
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík til þess

að reka Iðnskóla í Rvík, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar........ . .................................. 6000

D. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til kvöld-
skólahalds ......................................................... 1000

c. Til Iðnaðartnannafjelagsins á Isafuði, til kvöld-
skólahalds ......................................................... io o o

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til
kvöldskólahalds ................................................. 600

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir *j& rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu -
skýrslu, enda samþykki það slundaskrá þeirra.

------------- 8600
Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-

fjelagsins í Reykjavík, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/i kostnaðar 6500

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s/é kostnaðar 6500

13000
Yfirsetukvennaskólinn:
1 . Laun forstöðumanns .......................................... 1500
2. Til verklegrar kenslu:

a. Launþriggjayfirsetukvenna IReykja-
vík .................................................  900

b. Annar kostnaður, alt a ð ................  400
1300

Fiyt ... 2800 7 9 8 2 8 8 , 2 8
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3. Styrkur til námskvenna .................................. 7000
4. Húsaleiga og hiti, ijós og ræsting .................. 1700
5. Styrkur til að semja og gefa út kenslubók handa

Ijósmæðrum, alt að ......................................... 4000
- 15500

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1800
kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis-
sjóði .................................................  '19000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ..................  2000

c. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 800
------------- 21800

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a, Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1000

kr. framlögum annarstaðar að en úr rikis-
sjóði .................................................  15600

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að ..................  1400

---- --------- -- 17000
38800

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót .................. 350000
2 . Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð .......... 5000
3. Til prófdómara við barnapróf .......................... 4200
4. Umsjón træðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.........  ... 9000
b. Skrifstofukostnaður hans ..........  1000
c. Til éftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að .................................................  1000
11000

370200

Flyt ... • • • • • • 1222788,28
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XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:

1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur, 
Akureyrar og H afnarf ja rðar ...................................

Styrkurinn er veiltur með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið sel- 
ur, og að þeir njóti styrks annarstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrks- 
ins. Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmenn- 
um kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, 
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar 
slyrknum og hefir eftirlit með skólunum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg
3. Til lýðskólans í Bergsstaðastræti ......................

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísatjarðarkaupstað, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar 
að ...............................................................  ...................

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 
bækur ................................................................................

XVII. Til kenslu heyrnar- og málleysingia m. m ...............
Stjórnin annasl um, að aðslandendur nem- 

endanna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, 
ef efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 2<S. febr. 1372,
2. gr.

XVIII. Til kenslu blindra baina, sem send eru ulan lil 
náms, gegn jafnmikiu framlagi annarstaðar frá

XIX. Sundkensla:
1. Til sundkenslu í Reykjavík ...........................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að hauslinu, og að 
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og 
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, sem 
getnr í 1-lið, og lil aðstoðar við að kenna öðr- 
um sundkennurum björgunarsund ....................

Flyt ...

kr. kr.

  1222788,28

35000

15000
800

50800

1500

1200

13000

1000

300

1500

1800 1290288,28
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3. Til sundkenslu o. tl. annarstaðar .................. 2000

Slyrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með því skilyrði, að annarstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir að veita 
utanbæjarstúlkum ókeypis kenslu í leikfimi ... 600

Slyrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að haida 
uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík ..................

4400
1500

Samtals ... .......... 1296188,28

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun ......................................................................... 23040
b. Til aðsloðarmanns við safnið, og sje hann faslur 

ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót......... 3600
c. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands 12000
d. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins .......... 2400
e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .......................... 360
f. Húsaleiga ................................................................. 500
g. Ýmisleg gjöld ......................................................... 1000

Fjóðskjalasafnið:
a. Laun ......................................................................... 16200

43800

b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að út- 
vega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu 2000

c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl. 250

þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) .......... 9500

18450

b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að .......................... 1200

c. Til að útvega forngripi, alt að .................................. 1500
d. Til áhalda og aðgerða ......................................... 600

Flyt ... 12800 62250
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e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað.......... 4000

' f. Ferðakostnaður til rannsókna og undirbúnings á
skrásetningu fornmenja, alt að.................................. 1200

18000
Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir

nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðifjelagið......................................................... 1500
Par af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600

kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .......................... 10000

b. Til viðhalds og áhalda .......................................... 2000

12000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og sýslusjóði................................................. 2500
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóðí ! 1500i
8. Til bókasafnsins lþöku, til bókakaupa.......................... 200
9. Til Hins íslenska bókmentafjelags .......................... 2000

10. Til Þjóðvinafjelagsins .................................................. 750
11. Til Fornleifafjelagsins ................................................. 800

Styrkurinn greiðist því aðeins, að Árbók komi út.
12. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu

fslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að .................. 1000
13. Til að vinna að textaútgáfu á íslensku fornbrjefasafni 1600

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskon-
ar registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.

14. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 — 1800 og að vinna að útgáfu þ e i r ra .................. 1000

15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800 — 1873 ... 800
16. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna Magn-

ússonar og Páls Vidalíns................................................ 800
17. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti

1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur .......... 2000

18. Til Listvinafjelagsins......................................................... 1500

Flyt ... • • • • • • 110200
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19. a. Styrkur til skálda og listamanna .......................... 15000

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes
Faust ..................  ................................. ........... 1200

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna
að útbreiðslu sönglistar .......................................... 4000

d. Til Páls ísólfssonar orgelleikara, til þess að Ijúka námi 4000 o jofifi
20. a. Til síra Jóhannesar L. Lvnge Jóhannssonar, til að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýð-
ingum, enda sje safnið eign ríkisins .................. 7000

b. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli ......................................................... 1500

2 1 . Til Hannesar þorsteinssonar, til að semja æfisögur oOUU

Iærðra manna islenskra á siðari öldum, enda sje hand-
ritið eign landsins að honum lá tnum .......................... 2000

22. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirann-
sókna ................................................................................. 1200

23. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins 1200

24. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 1500
25. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna........... 4000
26. Til Frímanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum j

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
27. Til Páls þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni

sínu ................................................................................. 500
28. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínum ................................................................. 500
29. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana 500
30. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagna-

söfnunar ......................................................................... 500
31. Til Boga Th. Melsteds, til að rita lslandssögu.......... 800
32. Til landsskjálftarannsókna .......................................... 500

ftreiðist því aðeins, að rannsókn verði við kom-
ið og skýrslur gefnar.

33. Til veðurathugana og veðurskeyta .......................... 40000
34. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna i Reykjavík og

á Akureyri......................................................................... 1500
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Ak-

ureyri 400 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
35. Til íþróttasambands í s la n d s .......................................... 1500
36. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .......................... 5000
37. Til Reykjavikurdeildar Norræna stúdentasambandsins,

styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis 500
Flyt ... .......... 205400
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kr. kr.

Flutt ... 205400
38. Til Einars Jónssonar inyndhöggvara, 2500 kr., með

verðstuðulsuppbót ......................................................... 1500
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns sins.

39. Til J. C. Poestion í Wien, lil þess að vinna áfram að
ritverkum sínum um íslensk fræði .......................... 1500

Samtals ... .......... 211400

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands ......................................... 155000
2. Til sandgræðslu................................................................. 15000

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga ......................................................... 20000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir

dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna. Enda gefa
þau skýrslu um það, hvernig styrknum er varið.

4. Til Garðyrkjufjelags íslands:
a. Laun garðyrkjustjóra................................................. 6000
b. Styrkur til fjelagsins ................................................. 500

Garðyrkjustjóri annist ókeypis garðyrkjutilraunir
í gróðrarstöðinni í Reykjavfk. 6500

5. Til skógræktar:
a. Laun............................................................................... 11520
b. Til skóggræðslu ..................  .................................. 12000

23520
6. Til framhalds landmælinga .......................................... 35000
7. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum ..........  ................. 21780
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga .......... 500
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis 800

Flyt ... 23080 255020
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kr. kr.

Flutt ... 23080 255020
Nemandanum ber að senda sljórnarráðinu tvisvar

á ári vottorð frá kennurum sínum um iðni og á-
stundun. 23080

8. Til eftirlils með útflutningi á hrossum.................. 600
9. Til efnarannsóknarsloíu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr. með dýrtíðaruppbót......... 6300

b. Húsaleiga....................................................................... 1000
c. Til ljósa, eldsneytis og rsestingar .......................... . 1700 9000

10. Til leiðbeiningar um raforkunotkun .......................... 10000
11. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms

erlendis................................................................................ 4000
12. Til Fiskveiðasjóðs íslands .......................................... 6000
13. Til Fiskifjelagsins ......................................................... 45000

Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna
á smáskipum.

14. Laun yflrmatsmanna o. fl.:
a. 5 fískiyfírmatsmanna ................................................. 21600
b. 4 síldarmatsmanna ................................................. 11520
c. 4 ullarmatsmanna......................................................... 2880
d. 5 kjötmatsmanna......................................................... 6000
e. Ferðakostnaður yfírmatsmanna.................................. 10000

--------- 52000
15. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir fiskiafurðir -

erlendis................................................................................. 10000

16. Til gerlarannsókna ......................................................... •2000

17. a. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötsölu- og kjöt-
verkunarrannsókna........................................................ 1600

b. Utanfararslyrkur í sama skyni.................................. 6000
7600

18. Til bryggjugerðar á Eyrarbakka, alt að V* kostnaðar 16000
19. Til bryggjugerðar í Ólafsfirði, alt að Vs kostnaðar ... .8000
20. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga .......... 8000

Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla Hall-
dóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfram.

21. Til sambands norðlenskra kvenna................................. 500
22. Þóknun til vörumerkjaskrásetjara.................................. 1000

23. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta og
skóggræðslu........................................................................ 1500

Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fjenu er varið. --------- ---------

Flyt ... ........... 459300
Atþt. 1922. A. (34. löggjaiarþiug). 51
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kr. kr.

Flutt ... 459300
24. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Rreiðamerkur-

sandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd .................. 500

2ö. Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting................................................. 700

26. Styrkur tíl ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferða-
mönnum gisting og beina................................................ 200

27. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting........................................................ 700

28. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-
námunnar í Helgustaðafjalli, 3500 kr. ineð dýrtíðar-
upphót..........  ................................................................. 6300

29. Til Bjargráðasjóðs ......................................................... 23000
30. Til Landhelgisjóðs ......................................................... 20000

31. Til slysatryggingar sjómanna......................................... 20000

32. Til löggildingarstofu mælilækja og vogaráhalda: I
a. Laun forstöðumanns ................................................. 6120
b. Ferðakostnaður h a n s ................................................. 500

6620
33. Til að hjálpa nauðstödduin íslendingum erlendis 1000
34. Laun húsagerðarmeistara................................................. 9000
35. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ................................................................................. 6300
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu.
Gn vinni hann auk þessa við húsagerð einstakra
manna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er reunur í
landssjóð.

b. Ferðakostnaður, alt að ................................................. 800
-------- 7100

36. Til útgerðar björgunarskipsins Þóis i Vestmannaeyjum 20000
37. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli, að frádregnu eflirgjaldi

af Staðarfelli, 1800 kr....................................................... 1200

Samtals ... 575620

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

eru veittar 4000 kr.
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18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ............................................... . 33320,61
b. Embættismannaekkjur og börn ................ . 15227,38
e. Uppgjafaprestar ............................................... . 1321,66
d. Prestsekkjur..................................  ............... . 5045,45

54915,10
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis .......... 250
2. — Þorvalds Pálssonar læknis .......... 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500

2050
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknis-
ekkju ................................................. 150

2. Til Magneu Ásgeirsson, læknisekkju ... 200

3.' — Ólivu Guðmundsson .................. 175
4. — Sigriðar Hjaltadóttur .................. 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur.......... 400

---- ---- 1325
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Slefáus M. Jónssonar .................. 325
2. — Bjarnar Jónssonar .......................... 475
3. — Guðlaugs Guðmundssonar .......... 500

---- 1300
d. Prestsekkjur:

1 . Til Ástu Þórarinsdóttur....................... 130
2. — Auðar Gísladóttur.......................... 300
3. — Bjargar Einarsdóttur .................. 500
4. — Guðrúnar Björnsdóttur.................. 300
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300
6 . — Guðrúnar Ólafsdóttur .................. 100

7. — Guðrúnar Pjetursdóttur .......... 300
8. — Guðrúnar Torfadóttur .................. 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur .................. 300

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur.................. 300
11. — Kirstínar Pjetursdóttur................... 300
12. — Kristínar Sveinbjarnardóttur 300
13. — Ragnheiðar Jónsdóttur.................. 106

Flyt ... 3536 4675 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 3536 4675 54915,10
14. Til Sigrúnar Kjarlansdóttur, 100 kr. 

með hverju barni hennar, sem er 
í ómegð .......................................... 400

15. — Hlifar Bogadótlur, 100 kr. með 
hverju barni hennar, sem er í 
ómegð................................................ 700

16. — Þórunnar Stefánsdóttur.................. 400
17. — Ingibjargar Sigurðardéttur .......... 400
18. — Steinunnar Pjetursdóttur .......... 300

5736
Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1 . Til Önnu Ásmundsdóttur .................. 300
2.
3.

— 3 barna hennar ..........................
— Bjargar Jónsdó ttu r........................

300
300

4. — Guðlaugar Zakaríasdótlur .......... 360
5. — Hjartar Snorrasonar .................. 500
6. -  Jónasar Eiríkssonar .................. 500
7. — Magnúsar E inarssonar.................. 500
8. — Elínar Briem Jonsson .................. 300
9. — Gyðríðar þorvaldsdóttur .......... 300

10 . — ■ 3 barna hennar .......................... 300
1 1 . — Janusar Jónssonar præp. hon. 720
12 . — Pjeturs Guðmundssonar................ 500
13. — Steinunnar Frímannsdóttur......... 450

5330
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1 . Til Árna Gíslasonar ... ................. 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................. 300
3. — Böðvars Jónssonar.......................... 200
4. — Hallgríms Krákssonar .................. 200
5. — Jóhanns Jónssonar........................ 200
6 . — Þóru Matthiasdóttur .................. 300
7. — Daniels Jónssonar.......................... 200
8. — Jens Pórðarsonar .......................... 100
9. — Friðriks Möllers .......................... 1200

10 . — Kristinar Jóelsdótlur .................. 200
1 1 . — Eliesers Eiríkssonar .................. 200
12 . — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar- 

stöðum ......................................... 300
13. — Jóhannesar Pórðarsonar .......... 300
--- - — - 4000

Flyt ... 19741 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 19741 54915,10
Ritböfundai:
1. Til Indriða skrifstofusljóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B riem s .......................... 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðuni 300
4. — Önnu Thorlacius .......................... 300

5300
Ekkjur og börn skálda og ritböfunda:
1 . Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson......... 300
2. — Jakobinu Pjetursdóttur.................. 200
3. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

til sonar þeirra Porsteins Erlings-
sonar 300 kr. .......................... 000

4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.,
og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er i ómegð ... 700

5. — Guðrúnar Sigurðardótlur .......... 300
6 . — Ólinu Porsteinsdóttur .................. 300
7 . — 3 barna hennar .......................... 300
8 . — Valgerðar Arnljótsdótlur ......... 300
9. — Guðrúnar Runólfsdóttur.ekkjuMatt-

híasar Jochumssonar .................. 1200

4200
Ymsir slarfsmenn og ekkjur:
1 . Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spílala-

forstöðukonu................................... 400
2. — Sigurðar Eiríkssonar fyrv.regluboða 500
3. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að

auki 100 kr. með hverju barni henn-
ar, sem er í ómegð .................. 500

4. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar........................ 300

5. — Páls Erlingssonar .......................... 800
6 . — Erlends Zakaríassonar.................. 300
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri .................................. 300
8 . — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra .......................... 300
9. — Kristiuar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins Hskimatsm. Guðmundssonar 400
10. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

vitavarðar........................................ 400

Flyt ... 4200 29241 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 4200 
11. Til Steinunnar Siguröardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar ..................  400

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

29241

4600

54915,10

j. Til Ingeborg Sigurjónsson........................................ 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikbmikennara 1200

36841
Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. 70904,89
Tillag til ellistyrktarsjóða................................................ 40000,00

Samtals ... .......... 202660,99

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
Af þessari uppbæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber tii, svo sem við lög- 
reglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.

Stjórninni er heimilt að endurgreiða P. J. Thorsteinsson útgerðarstjóra 
alt að 10000 kr. af síidartunnutolli frá árinu 1919, ef ástæður reynast samskonar 
og voru fyrir greiðslunni til Ásgeirs Pjeturssonar í 19. gr. síðustu fjárla ga-

Ólafi J. Hvanndal myndamótara skal veittur tveggja ára greiðslufrestur á 
rentum og afborgunum af eftirstöðvum, að upphæð kr. 4334,00, af viðlagasjóðsláni.

20 gr.
Til gjalda árið 1923 er veitt 

Samkvæmt 7. gr.
— 8. —
-  9. —

—  10 .  —

—  11. —

12. —

-  13. —
14. —

-  15. —
-  16. —
— 17. —
— 18. —
— 19. —

kr. 1709313.95
60000.00

223000.00
297580.00
603420.00
686756.00 

1950240.00 
1296188.28
211400.00
575620.00 

4000.00
202660.99
100000.00

kr. 7920179.22

Flyt ... kr. 7920179.22
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Flutt .. kr. 7920179.22
Gn tekjur eru áætlaðar:

Samkvæmt 2. gr................................ kr. 6950000.00
— 3. —   — 190050.00
— 4. -    576000.00

5.   22400.00
------------------- — 7738450.00

Tekjuhalli kr.: 181729.22

2 1 . gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honum:

1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tiilögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/o á ári í 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, 
til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
lillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunurn.

3. Alt að 5000 kr. til lánveitinga banda verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 
kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6#/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 
að liðnum 4 fyrstu árunum.-

4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar, gegn 
6°/« í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

5. Alt að 5000 kr. lán handa bændum í Hrunamannahreppi, til að koma upp 
smjörlikisgerð við Áslækjarrjómabú. Lánið veitist gegn tryggingu, er stjórnin 
tekur gilda, og gegn 6 °/« ársvöxtum og endurgreiðslu á 20 árum.

6. Til að koma á fót kjötniðursuðu við hveri í Reykholtsdalshreppi i Borgar- 
fjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, og gegn 6 °/o í 
ársvöxtum og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.

7. Alt að 8000 kr. handa Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals-hreppum, til að 
kaupa jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð 
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin 
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6 °/o og endurgreiðist með jöfnum afborgun- 
um á 30 árum.

8. Alt að 11000 kr. handa Árnessýslu, til að kaupa jörðina Laugarás fyrir lækn- 
issetur, með samskonar skilyrðum.

9. Alt að 20000 kr. til að koma upp ostagerðarbúum. Lánin eru veitt eftir til- 
lögum Búnaðarfjelags íslands, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. Lán- 
in eru ávöxtuð með 6*/0 og endurgreiðast á 20 árum.
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10. Alt að 30000 kr. til Jóns ísleifssonar verkfræðings, til að reisa hús nieð
nýrri og ódýrari gerð en hjer hefir þekst. Lánið er veitt til 15 ára og með
6 #/» ársvöxtum, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar.

11. Alt að 35000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsambands, til þess að kaupa 
sljetlil (Frásemascbine). Lánið skal veita eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, 6°/® ársvöxtum og greiðslu 
á 16 árum.

12. Til stotnuuar tveggja klæðaverksmiðja, annarar á Austurlandi (Reyðarfirði), 
hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr., 50000 kr. til hvorrar, þó eigi yfir 
‘/s stofnkostnaðar, og gegn tryggingum þeim og skilyrðum að öðru leyti, er 
landsstjórnin metur gildar. Af láninu greiðist 6M/o vexlir og endurhorgisl á 
20 árum.

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitisl heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótt-

ur, ekkju Alberts Pórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1923, svo og uppbót á þá fjár-
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veilir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og enn önnu, 
ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.

23. gr.
Ff lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1922 og hafa 

i för með sjer íekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, hreytast fjárhæðirnar tekjn- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstímabilið.

(B. XXXII, 2).

Ii«t. 174. IVefiidarálU

um frv. til hafnarlaga fyrir ísafjörð (þskj. 103).

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta grein fyrir grein og hefir orðið á eitt 
sátt um það, að ráða háttvirtri deild til þess að samþykkja það.

í 1 . gr. frv. hefir slæðst inn villa, »þreföldu« fyrir tvöföldu, og því sam- 
kvæmt ber nefndin fram svo felda
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BREYTINGARTILLÖGU.

Við 1. gr. Fyrir »þreföldu« kemur: 
tvöíöldu.

Alþingi, 29. mars 1922.

M. J. Kiistjánsson, Ó. Proppé, Magnús Jónsson,
form. ritari. frsm.

Jón Baldvinsson. Einar Þorgilsson.

(B. XXXVI, 2).

Kd. 175. B r e y l i n g a r d i l n g a

við frv. til laga um breyting á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907.

Frá Sigurði Stefánssyni.

Við 3. gr. Aftan við aðra málsgrein komi:
En greiddur skal þeim ferðakostnaður úr sveitarsjóði eftir reikningi.

(B. V. 5).

Id .  170. Lög

um skifting Húnavatnssýslna í tvö kjördæmi.

(Afgreidd frá Nd. 30. mars).

1 . gr.
Austur-Húnavatnssýsla og Vestur-Húnavatnssýsla skulu vera kjördæmi 

hvor út af fyrir sig og kjósa 1 þingmann hvor.

2 . gr.
Lög þessi koma til framkvæmda næst þegar almennar óhlutbundnar 

kosningar til Alþingis fara fram.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 52
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Ed, 177. L0g

um breyting á tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík, 20. apríl 1872.

(Afgreidd frá Ed. 30. mars).

Á eftir orðinu »blutkesti« i 1 1 . gr. í tilskipun um bæjarstjórn í kaup-
staðnum Reykjavík, 20. apríl 1872, komi:

Hlutfallskosningu skal viðhafa við kosningu nefnda, ef að minsta kosti
4 bæjarfulltrúar kretjast þess.

(C. XIV, 1).

14. 178. Tillaga

til þingsályktunar um rannsókn á skaðabótamáli A. L. Petersens.

Frá fjárveitinganefnd.

Alþingi skorar á landsstjórnina að rannsaka skaðabótakröfur A. L. Peter- 
sens, fyrrum stöðvarstjóra i Vestmannaeyjum, ásamt tildrögum að því er hann 
Jjet af starfi, og gefur stjórninni heimild til að fullnægja krófunum, að svo miklu 
leyti sem þær reynast rjettar.

(B. IX, 5).

G r e i n a r g e r ð .

Fyrir Alþingi 1921 lá umsókn frá A. L. Petersen, áður forstöðumanni
simastöðvarinnar i Vestmannaeyjum, um uppbót á launuro hans og bætur fyrir
það, að hann var neyddur til að láta af startinu. Mal þetta náði þá ekki fram-
gangi, sumpart vegna ófullnægjandi upplýsinga og sumpart vegna þess, að þingið 
taldi sjer ekki fært að rannsaka og dæma svo flókið mál, enda lagðist íjármála- 
ráðherra þá líka á móti því. — Nú heflr Petersen iagt máiið fram af nýju og 
með nýjum gögnum.

Nefndin hefir kynt sjer það nokkuð og finnur það svo athugavert, að
skylda beri til að láta fara fram i þvi nákvæma rannsókn og láta koma sann- 
gjarnar bætur fyrir, ef misrjetti hefir verið beitt, og þá ekki síst til þess, að ekki 
geti farið það orð af Alþingi, að það sjái gegnum fingur við þá, sem misbeita 
vildu valdi sínu gagnvart undirmönnum sínum.
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I d .  170. T tllaga

til þingsályktunar um rannsókn á máli Árna Theódórs Pjeturssonar.

Frá fjárveitinganefnd.

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að rannsaka mál Árna Theó- 
dórs Pjeturssonar kennara og rjetta hlut hans, að svo miklu leyti sem hann 
reynist órjetti beiltur.

(C. XV, 1).

G r e i n a r g e r ð .

Árni Theódór Pjetursson barnakennari hefir skrifað Alþingi og kvartað 
yfir þvf, að þegar kennari var settur við barnaskólann i Vatnsleysustrandar- 
hreppi, þá hafi verið gengið fram hjá sjer, 30 óra gðmlum kennara, er hafði 
starfað við þennan skóla i niu ár. Kemst hann meðal annars svo að orði: »Var 
mjer ekki veittur skólinn, þrátt fyrir umsókn mina og bestu og fullkomnustu 
meðmæli skólanefndar og margra annara mætra manna, eindreginn vilja hrepps- 
fjelagsins, skriflega beiðni foreldra, munnlega ósk prófastsins i Górðum við 
fræðslumálastjóra og margra fleiri manna vottorð, er bjá mjer hafa verið próf- 
dómarar, og loks vottorð um mig sem kennara og framkomu mína og daglega 
hegðun frá skólanefndum, sóknarnefndum og hreppsnefndum«. — Lýkur Árni 
erindi sinu með þvi að fara fram á 1000 kr. eftirlaun á ári eða 8000 kr. i eitt 
skifti fyrir 611. En nefndinni virðist, að tit mála gæti komið að setja hann aftnr 
i kennarastart sitt, ef mál hans reynist rjett og hann hefir óskerta starfskrafta, 
en vill annars fela stjórninni að semja við hann um skaðabætur og ráða fram 
úr málinu að öðru leyti.

(C. XVI, 1).

lid . 180 . T tllaga

til þingsályktunar um baðlyfjagerð innanlands.

Frá landbúnaðarnefnd.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka og gera til- 
raunir um baðlyfjagerð hjer innanlands og heimilar nægilegt fje til þessara til- 
rauna.
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Á s t æ ð  ur .

Eins og kunnugt er hefir fjárkláði mjög útbreiðst nú á síðari árum. Mun 
það meðal annars, og líklega mest, stata af því, að baðlyf þau, sem noluð eru 
við sauðfjárbaðanir, hafa reynst mjög misjöfn, og eru allar líkur til, að þau hafi 
nú á stríðsárunum verið meira og minna svikin, eins og líka rannsókn hefir 
leitt í ljós þegar hún hefir verið gerð. Af þessu leiðir það, að alt það mikla fje, 
sem einstaklingar og ríkissjóður hefir eytt til sauðfjárbaðana, hefir að mestu leyti 
verið til einskis eytt, og að minsta kosti algerlega árangurslaust, að því leyti 
sem það hefir átt að vera til kláðaútrýmingar í einstökum hjeruðum, enda þótt 
fleira komi þar til greina.

Par sem nú virðist óumflýjanlegt á næstu árum að vinda að því að 
framkvæma kláðaútrýmingarböðun á öllu landinu, þá er fyrsta aðalskilyrðið, að 
ábyggileg og trygg baðlyf verði til þess fengin. Fyrir því er það hjer lagt til, að 
baðlyfjagerð verði reynd hjer innanlands undir nákvæmri rannsókn og eftirliti. Er 
það skoðun þess manns, sem mesta þekkingu hefir á þessum efnum, Gísla Guð- 
mundssonar gerlafræðings, að engin vandkvæði sjeu á því, að þetta verði hjer 
framkvæmt, og telur jafnframt víst, að baðlyfin verði ódýrari. Er hann fús á að 
taka að sjer tilbúning baðlyfjanna undir eftirliti dýralæknis.

Pess má geta, að útlit er fyrir að hægt yrði þegar á næsta hausti að fá 
góð og trygg baðlyf frá Danmörku; en þrátt fyrir það leggur nefndin ríka áherslu 
á, að þessi leið sje farin.

Fari svo, að undirbúningi og framkvæmd þessa máls verði lokið svo 
snemma, að á næsta hausti yrðu notuð þessi innlendu baðlyf, þá telur nefndin 
sjálfsagt, ef stjórnin að öðru leyti teldi það tiltækilegt, að, þegar yrði hafin 
kláðaútrýmingarböðun í landinu. Og þá jafnframt, að stjórnin gæfi út bráða- 
birgðalög um einkasölu ríkisins á baðlyfjum.

(C. XVII, 1 ).

Mto. 181. Tillaga

til þingsályktunar um að skora á ríkisstjórnina að hefja skaðabótamál gegn íslands- 
banka.

Flutningsmaður: Jón Baidvinsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að hefja skaða- 
bótamál gegn íslandsbanka fyrir lánstraustsspjöll og tjón, sem telja má að landið 
hafi beðið af ógælilegri ljármálastarfsemi bankans á siðari árum.
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G r e i n a r g e r ð .

Þar sem nú er komið upp úr kafinu, að íslandsbanki muni, ef til vill, 
I geta fengið sjer dæmdar skaðabætur fyrir opinberar aðfinslur og umtal um stjórn
! bankans og fjármálastarfsemi bans, virðist það ekki liggja fjarri, að ríkissjóður

hefji skaðabótamál gegn bankanum, þar sem margir landsmanna líta svo á, að 
j bankinn hafi með ráðstöfunum sínum á seinni árum bakað landinu stórtjón og
! haft lamandi áhrif á lánstraust landsins; og eigi minni líkur til að landið fái

dæmdar skaðabætur sjer til handa frá bankanum en bankinn frá öðrum.

(B. XXX, 4).

E d. 182. M efn d ará lit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í 
} Hafnarfirði.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin telur óheppilegt, að þingið sje sifelt að eyða tíma og fje í að 
gera smábreytingar á álöguvaldi bæjarstjórna og sveitarstjórna, og álítur rjett, að 
öll ákvæði þar að lútandi verði samræmd og þeim fyrir komið í einum almenn- 
um lögum um það efni. Hefir nefndin þrásinnis bent á þetta og væntir, að 
stjórnin taki þær bendingar til greina við þann undirbúning til breytinga á 
sveitarstjórnarlöggjöfinni, sem hún væntanlega gerir fyrir næsta þing. Til laga- 
breytingar þeirrar, sem hjer er sjerstaklega um að ræða, virðist nefndinni að

j sjeu nokkuð meiri ástæður en stundum hafa verið til þess háttar breytinga, þar
j sem enn er heimtaður 4 mánaða dvalartimi í bæjarstjórnarlögum Hafnarfjarðar

sem skilyrði þess, að leggja megi útsvar á atvinnurekanda, i stað þess, að sá 
tími er nú 3 mán., þegar um búsetta menn er að ræða, og að eins 8 vikur, 

j  þegar um þá er að ræða, sem ekki hafa fast aðsetur í hlutaðeigandi bæjarfjelagi,
i hinum yngri eða yngstu bæjarstjórnarlögum (t. d bæjarstjórnarlögum Siglu- 
fjarðar, nr. 58, 28. nóv. 1919, 19. gr., og bæjarstjórnarlögum Seyðisfjarðarkaup- 

> staðar, nr. 61, s. d. 1919, 17. gr.). Nefndin vill þvi ekki leggja á móti frv., en
I atkvæði hennar um það eru óbundin að svo stöddu.

Alþingi, 31. mars 1922.

Sigurjón Friðjónsson, S. H. Kvaran,
form. og ritari. fundaskrifari.

Jób. Jóhannesson.
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til laga um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1 . gr.
Skip skal telja óhaffært, ef bol þess, búnaði, vjel eða vjelartækjum eða 

skipshöfn er svo áfátt, eða það er svo ofhlaðið mönnum eða munum eða 
vanhlaðið, eða illa birgt að vistum eða vatni, að kolum eða öðrum vjela- 
nauðsynjum, ef það er gufuskip eða vjelskip, eða það af öðrum ástæðum er 
svo á sig komið, að telja verður, vegna sjóferða þeirra, er skipið skal fara, 
að hættulegra sje að vera í förum með því en venjulegt er við siglingar.

2 . gr.
Selja skal með konunglegri tilskipun nánari ákvæði um, hverjar 

kröfur gera skuli til þess, að skip verði talið haffært, eftir því hvert skipið er 
og hvaða ferðir þvi eru ætlaðar, og um það, hvers gætt skuli við skipaskoð- 
anir, sem gerðar eru samkvæmt lögum þessum.

í sömu tilskipun skulu sett ákvæði um rúmstærð og gólfstærð í her- 
bergjum skipverja, svo og annan útbúnað þeirra, að því er snertir birtu, loft- 
rás og aðra hollustuhætti.

3. gr.
Eiganda skips eða útgerðarmanni, svo og skipstjóra, er skylt að sjá um, 

að skip sje haffært, er það leggur úr höfn. Skylt er skipstjóra að gera alt 
það, er hann má, til að halda skipi hafíæru á ferð. Nú tekur skip grunn, 
verður fyrir árekstri eða það annað ber til, er ætla má, að af muni hljótast 
að skipið verði óhaffært, og er skipstjóra þá skylt að láta rannsaka það með 
skoðunargerð, þar sem því verður fyrst við komið.

4. gr.
Ef likur eru á, að skip eða bátur, hverrar þjóðar sem er, sem ferð- 

búið er frá islenskri höfn, sje óhaffært, skal lögreglustjóri hefta burtförina til 
bráðabirgða og skipa fyrir um, að skoðun skuli gerð á skipinu. Nú reynist 
það við skoðunina, að skipið sje óhaffært, og má skipið þá eigi leggja úr 
höfn fyr en úr þeim göllum er bætt og það sannað með nýrri skoðunargerð.

5. gr.
Þar sem ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara, um eftirlit 

með öryggi skipa, til allra skipa, sem stærri eru en 12  rúmlestir og gerð eru 
út hjer á landi, svo og til vjelbáta og róðrarbáta tjórróinna eða stærri, er 
stunda íiskveiðar bjer við land eina vertíð á ári eða lengur.

(B. XL, 1).

Kd. 183. F r u m v a r p
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Atvinnumálaráðuneytið getur ákveðið með reglugerð, að et'tirlit skuli
i haft með öryggi annara íljótandi fara og hvernig því eftirliti skuli hagað.

ö. gr.
Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirstjórn atvinnumálaráðuneylisins. 

j Ráðuneytið skiftir landinu í skipaskoðunarumdæmi og skipar, til framkvæmd-
ar eftirlitinu, í hverju umdæmi svo marga skipaskoðunarmenn, sem þurfa
þykir. Skulu þeir vera skipaðir til 4 ára í senn. Þeir skulu vera valinkunnir
og óvithallir menn og að öðru leyti svo vel til starfsins fallnir sem frekast

| eru föng á. Áður en þeir taka til starfa skulu þeir undirrita drengskaparheit
um, að þeir skuli vinna starf sitt samviskusamlega.

Skipaskoðunarmenn skulu gera allar skoðanir, þær er ræðir um í 
j lögum þessum eða i tilskipunum eða reglugerðum, er settar verða samkvæml

þeim, og gerðar skulu innan umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett 
j þar eða eigi. Et' þess er þörf, getur atvinnumálaráðuneytið kvatt skipaskoðun-

armann til skoðunargerða utan umdæmis síns.
Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að 

fullnægt sje kröfum þeim, er gerðar eru í lögum þessum eða i tilskipunum 
eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa, þeirrar 
tegundar, er það skip er, sem þeir skoða, og i þeim ferðum, er þvi eru ætlað- 
ar. Þeim er og skylt endranær að hafa eftir föngum vakandi auga með því, 
að hlýtt sje fyrirmælum þeim, sem sett eru um öryggi skipa, og skulu þeir 

j tafarlaust tilkynna lögreglustjóra, ef þeir verða þess vísari, að misbrestur sje 
; á því.

Skipaskoðunarmenn eiga rjett á þóknun fyrir starfa sinn, samkvæmt 
gjaldskrá, er atvinnumálaráðuneytið setur. Þóknunina greiðir eigandi skips og 
má taka hana lögtaki. Þuríi skipaskoðunarmenn að takast ferð á hendur 
vegna skoðunar á skipi, skal ferðakostnaður þeirra greiddur úr ríkissjóði.

7. gr.
Skoðunargerðir á skipum eru tvennskonar, aðalskoðun og aukaskoðun.

8. gr.
Aðalskoðun skal gerð á skipum í þessum tiltellum:

a. Áður en skip leggur úr höfn hjer á landi í fyrsta sinn, er smíðað hefir 
verið hjer á landi eða breytt hefir verið svo mjög, að mæla þurfi það 
af nýju, eða fengið er frá öðrum löndum, hvort heldur nýsmíðað eða 
notað, til skrásetningar undir íslenskan fána eða til útgerðar hjer á landi.

b. Á öllum farþegaskipum einu sinni á ári. í tilskipun þeirri, er ræðir um 
í 2 . gr. þessara laga, skal ákveðið, hver skip teljist farþegaskip.

c. Á öllum öðrum skipum annað hvert ár.

9. gr.
Við aðalskoðun skal athuga vandlega alt öryggi skipsins, bæði sjálfs 

bols skipsins, þilfara og skilrúma, siglu og reiða, vjela og vjelartækja, búnað- 
ar alls og áhalda, svo og alt annað, er lýtur að öryggi skipsins.
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10 . gr.
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda íögreglu- 

stjóra skýrslu um öryggi skipsins, gerða eftir lyrirmynd, er atvinnumálaraðu- 
neytið setur, svo og tillögur sinar um það, hvort skipinu skuli gefið híiffæris- 
skírteini eða eigi. Komi það í Jjós við skoðunina, að skipið sje haffaert, skal 
lögreglustjóri geta skipinu haffærisskírteini. í haffærisskírteini skal tilgreina 
nafn skips og heimili, skrásetningarbókstafi þess, númer þess á íiskiskipaskrá 
og umdæmisbókstafi, ef um fiskiskip er að ræða, smalestatal, hvort skipið sje 
seglskip eða vjelskip, róðrarbátur eða vjelbálur, til hvaða ferða skipið sje 
ætlað, tölu farþega, er það má flytja, sje um farþegaskip að ræða, svo og að 
skipið fullnægi þeim kröfum um öryggi skipa, er geiðar eru í lögum þessum 
eða tilskipunum eða reglugerðum, settum samkvæmt þeim.

Haffærisskírteini gildir um farþegaskip i eitt ár frá dagsetningardegi 
þess, en um önnur skip í tvö ár trá sama tima. Nú er skip statt í útlöndum 
á þeim tíma, er haffærisskírteini þess gengur úr gildi, og getur þá atvinnumáia- 
ráðuneytið framlengt gildi skíiteinisins til ákveðins tíma, þó aldrei lengur en 
til þess er skipið næst tekur höfn hjer við land, enda sjeu færðar líkur fyrir 
því, að skipið enn sje haffært. Ef sjerstaklega stendur á i öðrum tilfellum, 
getur lögreglustjóri framlengt gildi skirteinisins alt að einum mánuði.

Haffærisskírteini skal tylgja skipsskjölunum, og skal það ávalt sj-nt, 
bæði við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af ytirvöldunum. Nú er sá 
tími, er skírteinið gildir, á enda, eða skoðun, er gerð skyldi a skipinu á þeim 
tima, samkvæmt lögum þessum, er vanrækt, hvort sem er aðalskoðun eða 
aukaskoðun, eða það kemur í ljós við slíka skoðun, að skipið er óhaffært, og 
skal lögreglustjóri þá afturkalla skírteinið.

1 1 . gr.
Aukaskoðanir á skipum eru tvennskonar, almennar og sjerstakar.

12 . gr.
Almenn aukaskoðun skal gerð einu sinni á ári á skipum þeim, er 

ræðir um i 8. gr. c í lögum þessum, það ár er aðalskoðun eigi er gerð á þeirn.

13. gr.
Við almenna aukaskoðun skal sjerstaklega athuga allan búnað skips- 

ins og áhöld, botn skips og stýrisbúnað.

14. gr.
Sjerstök aukaskoðun skal gerð í þessum tilfellum:

a. Þegar skip hefir sætt meiri hattar viðgerð, hvort heldur er á bol eða vjel, 
eða ný aðalvjel hefir verið i það sett, en eigi kveður samt svo mikið að 
viðgerðinni, að aðalskoðun skyldi gerð samkvæmt 8. gr. a. í lögum þessum.

b. Þegar annars þykir ástæða til að rannsaka öryggi akveðinna hluta skips 
eða búnaðar þess.
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15. gr.
Við sjerstaka aukaskoðun skal athuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, 

er ástæða þykir til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda.

16. gr.
Að lokinni aukaskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lög- 

reglustjóra skýrslu um öryggi skipsius samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt i 10 . 
gr. þessara laga. Sje skipið talið haffært, ritar lögreglustjóri á hafíærisskirteini 
þess athugasemd um, að aukaskoðun hafí verið gerð og að hún hafi eigi leitt 
neitt það i ljos, er geri skipið óhaílært.

17. gr.
Nú er skoðun gerð samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara eða sam- 

kvæmt 92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914, og ákveður þá lögreglustjóri, 
hvort skoðunin skuli vera aðalskoðun eða aukaskoðun.

18. gr.
Aðalskoðun og aukaskoðun á farþegaskipum ogskipum, sem knúð eru 

af vjel og stærri eru en 60 rúmlestir, gera 3 menn. Skal einn þeirra vera 
vjelfróður, einn siglingafróður og einn fróður um skipasmiði.

Önnur skip, er knúð eru af vjel, skulu skoðuð af 2 mönnum, öðrum 
vjelfróðum en öðrum fróðum um skipasmíði.

Seglskip skulu 2 menn skoða, annar siglingafróður en annar fróður 
um skipasmiði.

Róðrarbáta skal einn maður skoða, sá er fróður sje um skipasmiði.

19. gr.
Eiganda skips eða útgerðarmanni eða skipsljóra er skylt að sjá um, 

að lögskipaðar skoðanir sjeu gerðar á skipi.

20. gr.
Skipaskoðunarmenn skulu gera skoðun á skipi tafarlaust er þess er 

óskað eða svo fljólt sem því verður við komið. Skoðun skal jafnan, ef þess 
er kostur, bagað svo, að sem minst töf verði á ferðum skipsins eða vinnu 
á þvi.

Skipaskoðunarmönnum skal frjáls aðgangur að skipinu og öllum nim- 
um í þvi. Þeir skulu eiga rjett á að athuga öll áhöld skips og búnað. Þeim 
skal heimilt að krefjast þess, að farmur sje tekinn úr skipi, skip sett á land 
eða vjelar hreyfðar, sje það nauðsynlegt vegna skoðunarinnar.

Eiganda skips, útgerðarmanni, skipstjóra og skipshöfn er skylt að láta 
skipaskoðunarmönnum í tje nauðsynlega aðstoð við skoðunina og að gefa þeim 
þær upplýsingar um skipið og öryggi þess, er þeir krefjast.

2 1 . gr.
Lögreglustjóri, eigandi skips eða útgerðarmaður, skipsljóri eða, i til-

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 53
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fellum þeim, er ræðir um í 92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914, meiri hluti 
skipshafnar eða vjelstjóri, geta krafist yfirskoðunar á skipi. Yfirskoðun gera 
helmingi fleiri menn en áður skoðuðu skipið, samkvæmt 19. gr. í lögum 
þessum, og með þeirri sjerþekkingu, er þar segir, og tilnefnir lögreglustjóri þá 
úr tölu hinna skipuðu skipaskoðunarmanna. Skal úrskurður þeirra um ásland 
skips eða búnað vera fullnaðarúrskurður.

22 . gr.
Þeir menn, er samkvæmt 2 1 . gr. í lögum þessum geta krafist yfirskoð- 

unar á skipi, geta og krafist þess, að skipaskoðunarmenn staðfesti skoðun sína 
með eiði. Eiðurinn skal tekinn af þeim í sjódómi.

23. gr.
Kostnað allan við skipaskoðanir greiðir skipseigandi. Ákvæði 2. liðs 92. 

gr. í siglingalögum 30. nóvember 1914 skulu þó enn vera í gildi.
Nú hefir skip reynst óhaffært við skoðun, en yfirskoðun, sem gerð er 

samkvæmt kröfu eiganda skips, útgerðarmanns eða skipstjóra, telur skipið 
haffært, og greiðir þá ríkissjóður kostnað við yfirskoðunina.

24. gr.
Eftir 1 . janúar 1923 skulu skip, sem eiga að vera í förum milli landa,

vera með hleðsluroerki, er sýni hvað skipið má liggja dýpst í sljettum sjó.
Þegar sjerstaklega stendur á getur alvinnumálaráðuneytið veitt undanþágu
frá þessu ákvæði.

Með konunglegri tilskipun skal setja nánari reglur um hleðslumerki 
og um mælingar og skoðanir, er gerðar skuli á skipum til ákvörðunar 
hleðslumerkja.

Kostnaður allur við ákvörðun hleðslumerkis greiðist af skipseiganda.

25. gr.
Þegar hleðslumerki hefir verið ákveðið skal atvinnumálaráðuneytið

gefa skipinu hleðslumerkisskírteini. Skal það fylgja skipsskjölunum og ávalt 
sýnt bæði við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af yfirvöldunum.

Hafi skip hleðslumerkisskírteini, útgefið af þar til bærum erlendum 
stjórnvöldum eða skipaflokkunarfjelagi, getur atvinnumálaráðuneytið gefið því 
íslenskt hleðslumerkisskirteini i þess stað, án þess að láta mælingu þá eða 
skoðun, er með þarf til ákvörðunar hleðslumerkis, fara fram.

Nú er skip flokkað í skipaflokkunarfjelagi, er atvinnumálaráðuneytið 
tekur gilt, og skal þá hleðslumerkisskírteini þess gilda meðan það er i sama 
flokki. Endranær ákveður ráðuneytið gildistíma skírteinisins, og skal hans þá 
getið í skirteininu.

Nú er skipi breytt þannig, að ætla má, að farmborð skipsins breytist, 
og er þá hleðslumerkisskirteini þess úr gildi fallið.

26. gr.
Skip telst óhaffært, sje það svo hlaðið, að það liggi dýpra en hleðslu- 

merki þess leyfir.
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27. gr.
Marka skal á fram- og afturstafni allra þilskipa, er stærri eru en 30 

rúmlestir, mælikvarda í desimetrum, er sýni hve djúpt skipið liggi í sjó. Kostnað 
við þetta greiðir skipseigandi.

28. gr.
Stjórnarráðið getur falið skipaflokkunarfjelögum, gegn þeirri ábyrgð, 

er það telur nægilega, að gera mælingar eða rannsóknir, er gera þarf vegna 
skoðunar skips eða ákvörðunar bleðslumerkis.

29. gr.
Nú er skipi lagt úr höfn óskoðuðu, enda þótt skylt hefði verið að skoða 

það samkvæmt lögum þessum, og ferst það, og er þá eigandi skaðabótaskyldur 
þeim, er fyrir tjóni verða við skiptapann, hvort heldur fyrir missi fyrirvinnu 
eða eigna, nema sannað sje, að slysið hafi eigi hlotist af óforsvaranlegu ástandi 
skips eða útbúnaði.

30. gr.
Nú vanrækir skipstjóri að láta gera skoðun á skipi, er skylt var að 

gera samkvæmt lögum þessum, og varðar það hann sektum, frá 100 kr. alt 
að 5000 kr. Sömu refsingu sætir skipseigandi eða útgerðarmaður, eigi þeir sök 
á vanrækslunni.

Önnur brol gegn lögum þessum, eða gegn tilskipunum eða reglugerð- 
um, er settar eru samkvæmt þeim, varða sektum, alt að 5000 kr., nema þyngri 
hegning liggi við að lögum.

31. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum, eða gegn tilskipunum eða 

reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.

32. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi feld lög nr. 29, 22. október 1912, um 

eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er flutt eftir tiimælum stjórnarinnar, og visast til greinar- 
gerðar þeirrar, er frv. fylgdi og hjer er prentað sem fylgiskjal.

Fytgfskjat.

Frumvarp þetta er samið af nefnd siglinga- og vjelfróðra manna, er 
skipuð var til að vinna að undirbúningi útgáfu tilskipana þeirra um öryggi 
skipa og eftirlit með því, sem gert er ráð fyrir í 1. nr. 29, 22. okt. 1912. Nefndin
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komst að raun um það, að til þess að eftirlit með öryggi skipa kæmist i við- 
unandi horf hjer á landi, væri nauðsynlegt að endurskoða núgildandi lög um 
það efni og gera ýmsar breylingar á þeim. Sjerstaklega taldi nefndin nauð- 
synlegt, að öðru skipulagi yrði komið á skipaskoðanir en nú er, enda virðist 
reynslan hafa sýnt það, að þær koma eigi að tilætluðum notum með þeirri 
tilhöyun, sem nú er á þeim. Aðaltilgangurinn með frumvarpi þessu er því sá 
að endurbæta skipaskoðanirnar, gera þær tryggari og öruggari, en jafnframt 
eru í frumvarpinu ýms önnur nýmæli, og verður gerð grein fyrir hinum 
helstu þeirra i athugasemdunum við einstakar greinar þess.

Um 1. gr.
Gr. svarar til 5. gr, laga nr. 29, 22. okt. 19J 2, sbr. 6 . gr. 2. 1.

Um 2. gr.
í 10. gr. 1. 1912 er mælt svo fyrir, að setja skuli með kgl. tilskipun 

ákvæði um, hvaða öryggisreglur skuli gilda um þilskip (vjelskip og seglskip), 
sem eru í förum með ströndum Islands eða stunda fiskveiðar við ísland, og 
i 1 1 . gr. er veitt heimild til að setja með tilskipun öryggisreglur um vjelar- 
báta og þilskip minni en 15 tonn. í frumvarpi þessu er eftirlitið látið ná til 
margra skipa, sem minni eru en 15 rúmlestir. Öryggisreglurnar verða að ná 
til allra þeirra skipa, og sýnist bæði óþarft og óheppilegt að skifta þeim niður 
i tvær tilskipanir. Er því hjer gert ráð fyrir að eins einni tilskipun. Hins 
vegar leiðir það af sjálfu sjer, að ákvæði tilskipunarinnar hljóta að verða 
mismunandi eftir stærð skips, gerð þess og notkun.

Siðari liður gr. er samhljóða 2 . 1. 10 . gr. í 1. 1912. Þó er hjer felt 
niður ákvæðið, er undanskilur þessum reglum skip, sem minni eru en 15 
tonn eða skipshöfn dvelur eigi i á nóttum. Það þykir eigi heppilegt að und- 
anskilja þessi skip skilyrðislaust þeim reglum, en auðvelt að haga ákvæðum 
tilskipunarinnar svo, að fult tillit verði tekið til þeirra sjerstöku ástæðna, er 
koma til greina um þessi skip.

Um 3. gr.
í þessari gr. eru hin almennu ákvæði um skyldu skipseiganda, út- 

gerðarmanns og skipstjóra til að sjá um, að skip sje haffært, og svarar gr. til
6 . gr. 1. 1912, sbr. og 31. og 37. gr. siglingalaganna.

Um 4. gr.
Svarar til 12. gr. 1. 1912. Nýmæli er það, að hjer er berum orðum 

tekið fram, að reglan gildi um öll skip, hverrar þjóðar sem eru. Ekki mun 
þó i þessu felast efnisbreyting á 1. 1912, en rjett þótti að taka þetta fram, til 
að koma í veg fyrir efa, enda getur verið sama nauðsyn á að beita þessu 
eftirliti við erlend skip sem íslensk, og svipuð ákvæði í rjetti annara þjóða 
munu ná jafnt til erlendra sem innlendra skipa. — Skv. 12. gr. 1. 1912 getur 
lögreglustjóri því að eins heft burtför skipsins, að fengin sje álitsgerð tveggja 
tilnefndra manna, væntanlega um öryggi skipsins. Með jieim hætti verður 
eftirlitið nokkuð örðugt i framkvæmdinni, og er þessu því vikið þannig við í
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frv., að lögreglustjóra nægi likur um, að skipið sje óhaffært, til að hefta burt- 
för þess, en skoðun þuríi eigi að fara fram á því fyr en á eftir.

Um 5. gr.
Skoðunarskyld eru skv. 1 . gr. 1. 1912 að eins skip, sem lögskráningar- 

skyld eru, þ. e. stærri en 12 rúmJestir. Hjer er eftirlilið einnig látið taka til 
vjelbáta og róðrarbáta fjórróinna og stærri, er stunda fiskveiðar hjer við land 
eina vertíð á ári eða lengur. Er þetta gert meðfram með hliðsjón af því, að 
skv. 1. nr. 32, 27. júní 1921, er skylt að tryggja sjómenn á slikum skipum
gegn slysum, enda virðist tilgangi laganna um að tryggja lif manna i sjóferð-

j um ekki verða náð nægilega, sjeu þau skip eigi lika háð eftirliti.
Auk þessara skipa eru ýms önnur fljótandi för, sem menn eru ekki 

lögskráðir á nje skylt að tryggja menn á fyrir slysum, svo sem mokstrar- 
vjelar eða rambúkkar á floti, flutningabátar minni en 12 rúmlestir, ferjur o. fl. 

I Þykir eigi að svo stöddu ástæða til að setja fyrirmæli i lög um eftirlit með
1 öryggi slfkra fara, en hins vegar rjett að veita heimild til eftirlits með þeim,
• ef þess skyldi gerast þörf.

Um 6. gr.
Gr. þarf væntanlega ekki skýringa. Þó skal þess getið, að hjer er vikið 

frá ákvæðum 1. 1912 i þvi efni, að gert er ráð fyrir, að atvinnumálaráðuneytið 
skifti landinu í sjerstök skipaskoðunarumdæmi. í 1. 1912 er hvert lögsagnar- 
umdæmi skipaskoðunarumdæmi fýrir sig. Ástæðan til þessarar breytingar er 
sú, að örðugt mun eða ókleift að fá nógu marga sjerfróða skipaskoðunar- 

’ menn i sumum lögsagnarumdæmum, enda svo fáar skipaskoðanir i sumum 
þeirra, að varla er ástæða til að láta þau vera sjerstök skipaskoðunarumdæmi.

Um 7.-23. gr.
Gr. þessar mæla fyrir um skoðanir á skipum, og eru ákvæði þeirra 

j og það skipulag á skipaskoðunum, sem þær gera ráð fyrir, að miklu leyti 
nýmæli. Frv. gerir mun á ýmiskonar skipaskoðunum. Til þess að eftirlitið 
með öryggi skipa komi að haldi, er fyrst og fremst nauðsynlegt, að skoðanir 
sjeu gerðar reglulega á öllum skipum með hæfilega löngu millibili. En milli 
þessara reglulegu skoðana geta gerst ýms atvik, sem rýra eða geta rýrt haf- 
færi skipsins, og verður þá og að vera skylt að láta skoða skipið. Frv. skipar 
því fyrir bæði um reglulegar og sjerstakar skoðanir. Skoðanirnar þurfa ekki 
ávalt að vera jafnnákvæmar. Fer það m. a. eftir þvi, hvert tilefni skoðunar- 
innar er. Samkvæmt þvi greinir frv. milli aðalskoðana og aukaskoðana.

Um 6 .-7 .  gr.
Þurfa ekki skýringar.

Um 8. gr.
í núgildandi lögum eru engin ákvæði um það, að strangari kröfur skuli 

gera nm öryggi farþegaskipa en annara skipa. 1 hinni væntanlegu tilskipun 
um öryggi skipa verða að sjálfsögdu settar sjerreglur um farþegaskip, og þykir 
rjett að ákveða þá um leið, hver skip teljast skuli farþegaskip.
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Um 9. gr.
Ætlast er til þess, að aðalskoðun taki til alls þess, er lýtur að öryggi 

skipsins. Nánari fyrirmæli um það, hvernig aðalskoðun skuli haga og hvers 
öryggis þá skuli krafist, munu verða sett í tilskipun þeirri, er ræðir um i 2 . gr.

Um 10. gr.
Til sönnunar um halíæri skipsins og um að lögboðnar skoðanir hafi 

verið gerðar, er ætlast til, að skipinu verði gefið haffærisskirteini. Skirteini þetta 
á að vera eitt af skipsskjölunum og skipstjóra að vera skylt að sýna það yfir- 
völdunum, hvenær sem þess er krafist og við afgreiðslu skipsins. Ælti þetta 
ákvæði að gera eftirlit yfirvaldanna með öryggi skipa bæði auðveldara og 
tryggara.

Eftirlitið mundi verða öruggara með þvi móti, að gildi hafíærisskirteinis 
væri bundið við tiltekinn tima. Og samkvæmt greininni er sú líka aðalreglan. 
En með því að atvik geta stundum legið svo til, að örðugt sje að láta skoða 
skipið af nýju áður en gildistími skirteinisins er á enda, heimilar gr. atvinnu- 
málaráðuneytinu, eða í sumum tilfellum lögreglustjóra, að framlengja gildi 
skírteinisins nokkurn tima.

Um 11. gr.
Þarf ekki skýringar.

Um 12.-16. gr.
Munurinn á almennri og sjerstakri aukaskoðun er sá, að hin fyrri 

skal gerð með ákveðnu millibili, en hin síðari að eins er sjerstök atvik krefj- 
ast þess. Að efni til eru þessar skoðanir einnig frábrugðnar hvor annari. Al- 
menna skoðunin er eftirlit með öryggi skipsins yfir höfuð, þó ekki sje það jafn- 
nákvæmt og við aðalskoðun. Sjerstaka skoðunin snertir að eins ákveðna hluta 
skips, sem þá þykir sjerstök ástæða til að skoða. Nánari ákvæði um skoðan- 
irnar verða sett í tilskipuninni samkv. 2. gr.

Um 17.—22. gr.
Þurfa ekki skýringar.

Um 23. gr.
1 tilfelli þvi, er ræðir um í 2 . gr., þykir ósanngjarnt, að skipseigandi 

greiði kostnaðinn við yfirskoðunina, þar sem mistök skoðunarmannanna valda 
henni. Þvi er mælt svo fyrir, að ríkissjóður beri þá kostnaðinn.

Um 24.-28. gr.
1 þessum gr. eru ákvæði um hleðslumerki skipa, og eru þau i öllum 

aðalatriðum i samræmi við 1. 1912 og að öðru leyti svo, að þau þurfa ekki 
frekari skýringar.
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Um 29. gr.
Svarar til 2. 1. 2. gr. 1. 1912, þó með þeirri breytingu, að bjer er sönn- 

unarbyrðinni um tildrög skiptapans snúið við og hún lögð á eiganda skipsins. 
Umrætt ákvæði 1. 1912 mun koma þeim, er fyrir tjóni verða við skiptapann, 
að litlu haldi eins og það nú er, en þannig lagað, sem í frv. greinir, mundi 
það verða skipseigendum mikil hvöt þess að vanrækja ekki lögboðnar skoðanir.

Um 30.—32. gr.
Þurfa ekki skýringar.

(B. XXVI, 3).

\<t. 184. Frumvarp

til laga um sönnun fyrir dauða manna, sem ætla má að farist hafi af slysum.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1 . gr.
Nú hefir ekkert spurst til skips, sem stundaði fiskveiðar eða var í 

innanlandssiglingum, svo lengi, að það hefði, að öllu forfallalausu, getað lokið 
ferð sinni á helmingi styttri tiraa, og má þá fá úrskurð um, að þeir menn, 
sem á skipinu voru, skuli taldir dauðir, þó eigi fyr en liðnir eru 6 mánuðir 
frá þvi, er spurðisl til skipsins siðast.

2 . gr.
Nú hverfur maður af skipi i hafi, og mönnum er ókunnugt, hversu 

það bar að eða hvað olli, og má þá fá úrskurð um, að hann skuli talinn 
dauður, þá er liðnir eru að minsta kosti 6 mánuðir frá hvarfi hans og ekkert 
hefir til hans spurst.

3. gr.
Nú hverfur maður hjer á landi og vita menn til þess, að hann hefir 

komist i lifsháska, svo sem hrept illviðri á ferðalagi eða lent i öðrum þeim 
hættum, er allar likur þykja til að honum hafi grandað, og má þá fá úrskurð 
um, að hann skuli talinn dauður, ef ekkert hefir til hans spurst í 6 mánuði 
frá því, er hann komst i lifsháskann.

4. gr.
Úrskurðar um, að maður skuli talinn dauður, getur hver sá krafist, 

sem hefir löglegra hagsmuna að gæta við andlát hans.
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5. gr.
Úrskurður urn, hvort horfinn maður skuli talinn dauður, á undir hjer- 

aðsdómara, þar sem maðurinn átti siðast heimilisvarnarþing. — Nú hverfur 
maður af skipi, sem gert var út í öðru lögsagnarumdæmi, og á þá málið 
undir úrskurð þess hjeraðsdóraara.

Þeim, sem leita vill úrskurðar, ber að snúa sjer til dómara með skrif- 
lega beiðni, og sje þar nákvæmlega tiltekið nafn og aldur þess, sem horfinn 
er, og sem nákvæmastar upplýsingar um hann, nánustu ættingja hans, tildrög- 
in að hvarfi hans, þau er menn vita, hvenær siðast spurðist til hans o. s. frv.

Dómara ber af sjálfsdáðum að rannsaka málið og afla þeirra gagna, 
sem nauðsynleg þykja til að geta lagt úrskurð á það. Getur hann kvatt úr- 
skurðarbeiðanda fyrir rjett, til þess að skýra málavexti og vinna eið að skýrslu 
sinni. Rjettargjöld skulu engin greidd í hjeraði, og fer um meðferð málsins 
eftir reglunum um meðferð opinberra mála, að því leyti sem þær eiga við.

Þegar dómari hefir athugað alla málavexli og honum þykir sýnt, að 
sá, sem horfinn er, muni ekki vera á lifi, úrskurðar hann, að hann skuli tal- 
inn dauður.

6. gr.
Ef svo er ástatt, sem getur í 1. gr., skal álitið, að dauðann hafi að 

höndum borið þá er liðinn var helmingur þess tíma, sem skipið hefði að 
fortallalausu þurft til ferðar sinnar þangað, sem ætlað var, frá þeim stað, þar 
sem síðast spurðist til þess, þyki ekki annar dagur sennilegri.

Sje svo ástatt, sem getur í 2. gr., skal dánardagurinn talinn dagur sá,
er mannsins var saknað af skipinu.

Ef svo er ástatt, sem getur i 3. gr., skal telja dauðann hafa borið að
höndum á þeim tima, er maðurinn rataði i lifsháskann.

7. gr.
Nú hafa fleiri menn saman ratað i lifsháska, og svo verður álitið, að 

þeir hafi farist, og skal þá telja, að þeir hafí látist samtimis.

8. gr.
Úrskurði hjeraðsdómara má áfrýja til æðri rjettar innan 6 mánaða frá 

útgáfudegi hans, og hafa sömu menn rjett til þess að krefjast áfrýjunar sem 
þeir, er kröfu hefðu átt um úrskuFÖ, svo og dómsmálaraðherra, enda skal 
hjeraðsdómari ávalt senda honum tafarlaust afrit af úrskurði og málsskiölum.

Um meðferð málsins í æðra rjetti fer eftir reglum um meðferð opin- 
berra mála, að því leyti sem þær eiga við.

Nú er úrskurður staðfeslur í æðra rjetti, og skal þá sá, sem krafðist 
áfrýjunar á honum til breytingar, bera áfrýjunarkostnaðinn, en ella greiðist 
hann af almannafje.

9. gr.
Nú er úrskurður um, að maður skuli talinn dauður, fenginn fyrir vis- 

vitandi rangar skýrslur, og á þá, að undangenginni löglegri málssókn, að
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dæma þann eða þá, sem reynast sekir um þetta, til þess að greiða að skað- 
lausu alian þann kostnað og tjón, sem af úrskurðinum leiddi.

10 . gr.
Akvæði þessara laga koma þá aðeins tii framkvæmda, er lát horfins 

manns verður ekki sannað á annan hátt, og kemur úrskurður eftir lögum 
þessum að öllu Ievti i stað löglegs dánarvottorðs.

11. g r.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(B. XXIV, 6).

Ed. 185. Kefndarállt

um frumvarp til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum i Húsavikur- 
hreppi.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir haft frumvarp þetta til umræðu og athugunar.
Skatturinn til sveitarsjóðs er settur jafnhár í frumvaipinu og f lögum

um bæjarstjórn á Akureyri, er afgreidd voru á sfðasta þingi, eða l°/o —2% af 
virðinsarverði bygðra og óbygðra lóða og 1/a%— 1% af virðingarverði túna, ertða- 
festulanda og matjurtagarða, og álitur nefndin það hæfilegt.

Þótt telja megi óheppilegt að þurfa að hafa sjerstök lög um þetta efni 
fyrir hvern kaupstað, kauptun og sjávarþorp, sem eru sveitarfjelag út af fyrir sig,
verður þó ekki um annað að gera, á meðan sveitarstjórnailöggjöfin er ekki end-
urskoðuð f hei d og samræmd.

Nefndin er því sammála um að leggja til, að frumva'pið verði samþykt.

Alþingi, 1. apríl 1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. og framsögum. fundaskrifari.

S. H. Kvaran.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 54



180. l e f n d a r á l i t

um frv. til laga um að veita ríkinu einkarjelt til þess að selja alt silfurberg, sem 
unnið verður á íslandi.

Fré fjárhagsnefnd.

Að vfsu er lítið um það enn þá, að silfurberg sje unnið bjer á iandi, 
nema í námu ríkissjóðsins, en hins vegar gæti svo farið, að námur fyndust, er 
orðið gætu keppinautar rikisins, og þvi þykir nefndinni ástæða til þess að mæla 
með því, að frv. verði samþykt óbreytt.

Hins vegar væntir netndin þess, að stjórn landsins gæti fullkomins sparn- 
aðar við framkvæmd laganna.

Alþingi, 1. apríl 1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson, S. H. Kvaran, 
iorm. fundaskrifari. framsögum.

(C. XVI, 2).

IUd. 187. Álit

fjárveitinganefndar um fjárhagsatriðið i tillögu til þingsályktunar um baðlyfjageið 
innanlands.

Fjárveitinganefnd befir ekkert að atbuga við fjárhagsatriðið i málinu. 

Alþingi, 1. apríl 1922.

Þ o rle ifu r  Jó n sso n .
Magnús Pjetursson.

(A. XVIII, 2).

Wd. 188. Mefndarállt

u m  frv . til laga um  rje tt til flsk iveiða í landhefg i.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta á nokkrum fundum sínum og borið það 
saman við gildandi lög þessa efnis. Að athuguðu máli leyfir nefndin sjer óskift 
að leggja til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi
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BREYTINGUM.

1. Við 9. gr.
Fyrir orðin »sem veita skal fyrir 2 ár« komi: 
sem veita má fyrir 2 ar.

2. Við 10. gr.
Upphaf greinarinnar orðist svo:

Þegar afli er jafnframt verkaður í skipi, sem rjett hefir til fiski- 
veiða i landhelgi, skal það fyrirfram setja lögreglustjóra trygging 
. . . 0. s. frv.

3. Við 13. gr.
a. Fyrfi liður 2. málsgreinar orðist svo:

Et' fleiri eru útlendir sjómenn á íslensku fiskiskipi en lög
þessi heimila, varðar það 50—1000 kr. sektum.

b. í upphafi 4. málsgr. komi á eftir orðunum »Ólöglegar fiski-
veiðar í landbelgi«:

aðrar en botnvörpuveiðar.
4. Við 14. gr.

Upphaf greinarinnar orðist svo:
Lög þessi ganga i gildi 1. júli 1922 . . . o. s. frv.

Alþingi, 3. april 1922.

M. J. Kristjánsson, Ó. Proppé, Einar Porgilsson,
formaður. ritari. framsögumaður.

Magnús Jónsson. Jón Baldvinsson.

(B. VI, 4).

Kd. 180. BreyfingarflBIöffur

við frv. til laga um sameining Dalasýslu og Strandasýslu.

Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.

1. Við 1. gr.
Greinina skal orða svo:
Lögsagnarumdaemi landsins skulu vera 5, svo sem hjer segir:

1. Vesttirðingafjórðungur (Mýrasýsla, Snætellsnes- og Hnappnd-ilssýsla. Dala- 
sýsla, Barðastrandarsýsla, lsafjarðarsýsla með ísafjarðarkaupstað og Stianda- 
sýsla).

2. Norðlendingafjórðungur (Húnavatnssýsla, Skagafjarðarsýsla, Eyjafjnrðarsýsla 
með Siglufjarðar- og Akureyra keupstöðum og Suður-Pingeyjarsýsla).



3. Austfirðingafjórðungur (Norður-Pingeyjarsýsla, Múlasýslur báðar með Seyðis- 
fjarðarkaupstað og Austur-Skaftafellssýsla).

4. Sunnlendingafjórðungur (Vestur-Skaftafellssýsla, Rangárvallasýsla, Vestmanna- 
eyjasýsla, Árnes-ýsla, Gullbringu- og K;ó<arsýsla og Borgarfjarðarsýsla).

5. Reykjavíkur- og Hafnartjarðarkaupstaðir.

2. Fyrirsögnin verði:
Frumvarp til laga um sameining lögsagnarumdæma.

428 Þingskjal 189—190

(B. XXIX, 4).

Md. 190. Breytingartlllögur

við frv. til Jaga um breylingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um atvinnu við 
siglingar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 3. gr. b. Fyrir »20« komi:
12.

2 . Við 6. gr. g. Stafliðurinn bljóði svo:
hefir verið háseti eftir 16 ára aldur að minsta kosti24mán- 

uði á skipum ekki minni en 12 rúmlestir, eða verið formaður 
á vjelbát ekki minni en 10 rúmlestir i 24 mánuði.

3. Við 7. gr. Greinin hljóði svo:
8. gr., sem er ný grein, hljóði svo:
Eftir að 2 ár eru liðin frá þvi að lög þessi öðlast gildi, skal 

próf það, er um getur í 7. gr., fara að eins fram í Reykjavík. þang- 
að til skulu prófin haldin í Reykjavik, Vestmannaeyjum, á Seyðis- 
firði, Akureyri og lsafirði.

í Reykjavik eru prófdómendur þeir sömu og við stýrimanna- 
skólaprófin, og skal forstöðumaður skólans vera formaður próf- 
nefndarinnar. Próf þetta skal halda tvisvar á ári, í apríl—maí á 
vorin og nóvember—janúar að vetri. í hinum kaupslöðunum, sem 
ofan eru greindir, skulu prófdómendur vera 3 skipstjórar, og skal 
stjórnarráðið skipa formann piófnefndarinnar eftir tillögum for- 
stöðumanns og kennara s'ýrimannaskólans í Reykjavjk, en hina 
tvo eftir tillögu lögreglustjóra; próf þessi skulu haldin einu sinni 
á ári, á þeim timum árs, sem stjórnarráðið ákveður eftir tillögum 
bæjarst|órnar.

Stjórnarráðið semur regiur um prófið og fyrirmynd fyrir próf- 
voltorðum. Ilver sá, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það 
þegar að afloknu prófi.

Kostnaður við prófið greiðist úr rikissjóði.
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li íl.  101. B r e y l in g a r l i l lö g u r

við frv. til laga ura breyting á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907.

I Frá Þoroteini Jónssyni.

1 Við 3. gr.
j a. 1. málsliður, »Sóknarprestum — leyfa« falli niður.
i b. í stað orðanna »Þeir skulu vera prófdómendur« komi:

Sóknarprestum skal skylt að vera prófdómendur.

j  (C. XIII, 2).

Kd. 193. Þingsályktun

um lánveitingar úr Ræktunarsjóði.

(Afgreidd frá Nd. 3. apríl).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að balda áfram 
lánveitingum úr Ræktunarsjóði tslands.

j (B. XLI, 1).

Ert. 103. Erumvarp

til laga um sameign ríkissjóðs og bæjarsjóðs Vesfmannaeyja á Vestmanna- 
eyjajörðum o. fl.

Flutningsm.: Karl Einarsson.

1 . gr.
Vestmannaeyjar skulu vera að 4/io — fjórum tiundu —  eign ríkissjóðs 

og að 6 10 — sex tiundu — eign bæjarsjóðs Vestmannaevjakaupstaðar, gegn 
því endurgjaldi frá bæjarsjóði, sem tilgreint er í 2 . gr.

2 . gr.
Andvirði þess hluta, sem bæjarsjóður eignast af Vestmannaeyjajöiðum 

samkvæmt 1. gr., skal ákveðið á þennan hátt: Afgjald allra jarða og lóða, 
hvort heldur er húslóð, verslunar- eða iðnaðarlóð, þurrabúðarlóð, lóð til

j (B. XXXVI, 3).
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ræktunar túns eða matjurta, til þerrireits eða hvers annars, skal margfaldað 
með 25. — Utkoman margfölduð með 6/io — sex tiundu — er kaupverð jarð- 
anna og lóðanna. Árgjaldi jarða og lóða, sem talið er í landaurum, skal breytt 
i peninga við útreikning þennan og skal tekið meðaltal af meðalalin 5 árin 
næstu undan ófriðnum mikla. Þó skal ekkert endurgjald koma fvrir lóðir við 
innri höfn sunnan og vestan 90 metra á land frá stórslrauimflóði; að norðan- 
verðu ræður Heimaklettur, en Eyði fylgir alt. Þessar landsspildur skulu falla 
til hafnarsjóðs endurgjaldslaust.

3. gr.
Andvirði það, sem ákveðið er i 2. gr., skal greiðast í skuldabrjefum til 

ríkissjóðs, útgefnum af bæjarsjóði, þannig, 'að það greiðist með 7°/o af upp- 
hæðinni á ári í vexti og atborgun, og er að fullu greitt á þann hátt á 28 árum.

4. gr.
Ætið skal byggja jarðir, þurrabúðarlóðir og land til ræktunar í lifs- 

ábúð, en aðiar lóðir um ákveðinn tima, sem aldrei má fara fram úr 99 árum.

5. gr. -
Byggingarbrjef og leigusamninga gera bæjarfógeti og oddviti bæjarstjórn- 

ar, en stjórnarráðið skal staðfesta alla samninga.

6 . gr.
Árgjöld fyrir jarðir, þurrabúðir og land til ræktunar skal ákveðið í 

landaurum, en fyrir aðrar lóðir í peningum.

7. gr.
Bæjarstjórn Vestmannaeyja skipar nefnd árlega, er gefa skal álit um 

alla samninga áður en þeir eru staðfestir.

8. gr.
Nú er lóð, sem ekki er til lifsábúðar, leigð til lengri tíma en 10 ára, 

þá skal ákveða árlegt gjald á 5 ára fresti.

9. gr.
Eign Vestmannaeyjakaupstaðar í Vestmannaeyjajörðum og lóðum má 

aldrei selja einstökum mönnum eða fjelögum eða á neinn hátt afhenda gagn- 
stætt lögum þessum eða reglugerð, er sett verður samkvæmt þeim, en kaupa 
má rikissjóður eignina, ef hann vill, en þó að eins með lagaboði.

10. gr.
Með reglugerð, sem bæjarstjórn semur og stjórnarráðið staðfestir, skal 

ákveða afgjald jarða, lóða, hverrar tegundar fyrir sig, og má þá ogjaka tillit 
til legu lóðar og annars, sem gerir hana meira eða minna hagkvæma til þess, 
sem hún á að notast til. Reglugerð þessi skal eudurskoðuð á minst 5 ára 
fresti.
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11. g r.

L ö g  þessi n á  e k k i til e ig n a  e in s ta k lin g a , h v o r t  e r  re g lu le g  e ig n  eða  
ö n n u r  r je t t in d i .

12. g r.

L ög þessi ö ð la s t g ild i 1. j a n ú a r  1924.

G r e i n a r g e r ð ' .

Það virðist ekki ósanngjarnt, að eitthvað af þeirri verðhækkun, sem 
orðið hefir og væntanlega verður á lendum og lóðum i Vestmannaeyjum, lendi 
hjá bæjarsjóði, enda sýnt, að verðhækkun þessi lendir annars, eins og hingað 
til, hjá einstökum mönnum, enda þótt þeir hefðu ekkert til þess unnið, sbr. 
gömlu erfðafestulóðirnar, sem miðað við núgildandi verðmæti lóðanna er mjög 
lágt, jafnvel blægilega, t. d. dýrasta lóðin er leigð um aldur og æfi fyrir 40 
kr. og 50 aura. Búast mætti við, að þessu yrði yfirleitt kipt i iag með lögum 
þessum, og svo fengi stjórnarraðið það yíirlit yfir alla stjórn umboðsins, sem 
hingað til er mjög erfitt að hafa.

(B . X L II, 1).

Md. 104. Frnmvarp

til laga um heimild til innflutningsbanns og gjaldeyrisráðstafana.

Frá minni hluta samvinnunefndar viðskiítamála.

1 . gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til með reglugerðum að banna innflutning 

til landsins á hverjum þeim vörutegundum, er hún telur ónauðsynlegar eða næg- 
ar birgðir af i landinu. Söinuleiðis veitist ríkisstjórninni beimild til að hafa um- 
sjón með erlendum gjaldeyri i eigu landsmanna og með gjaldeyri fyiir út- 
fluttar afurðir og, ef nauðsyn krefur, að ráðstafa slikum gjaldeyri.

2. gr.
Þegar ákvæði 1 . gr. koma til framkvæmda skal skipuð þriggja manna 

nefnd til að hafa á bendi framkvæmd innflutningshaftanna og ákveða útsöluverð 
innanlands á hinum bönnuðu vörutegundum, er til eru i landinu og batðar til 
sölu, og skal meginregla sú, að útsöluverð sje eigi hærra en það var, er bannið 
gekk i gildi. Sama nefnd heflr með höndum umsjón gjaldeyris og ráðstafanir við- 
vikjandi honum. Nefnd þessi skal skipuð þannig, að Verslunarráð lslands til- 
nefnir einn mann, Samband íslenskra samvinnuljelaga annan, en ráðuneytið hinn
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þriðja, og er hann formaður nefndarinnar. Ráðuneytið getur skipað einu mann 
frá hvorum hankanna til viðbótar nefndinni, þegar um ráðstafanir erlends gjald- 
eyris er að ræða.

3. gr.
Ríkisstjórninni heimiiast að taka nauðsynleg lán í þarfir ríkisins.

4. gr.
í reglugerð skal ákveðið nánar um framkvæmd laga þessara og má þar 

tiltaka sektir fyrir brot á þeim eða reglugerð, 1000—50000 krónur. Um meðferð 
mála út af þeim brotum fer sem um almenn lögregiumál.

5. gr.
Lng þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 1, 8. mars 

1920, og lög nr. 76, 27. júní 1921.

Á s t æ ð u r.

Undanfarið hefir gengi íslenskrar krónu sífelt farið lækkandi, og er vafa- 
laust ein orsökin of mikill og óþarfur innflutningur til landsins hin siðustu miss- 
iri, sem og það, að í sambandi við þennan óþarfa innflutning hafa myndast 
skuldir, meira en góði hófi gegna, við erlenda lánardrotna.

Innflutningshöft þau, er nú gilda, hafa litlu orkað um takmörkun inn- 
flutnings, enda hvorki nógu viðtæk nje heldur framkvæmd með þeim einbeittleik, 
að dregið hafi að nokkru ráði úr innflutningnum.

Jöfnuður viðskifta og gengis verður eigi fenginn nema ástandið breytist,
og er sú breyting að sjálfsögðu hað ýmsum ósjalfráðum atvikum, svo sem góðu 
árferði og arðvænlegum vertiðum, en er annars vegar komin undír haldkvæmum 
viðskiflaráðstöfunum, og eru þær því nauðsynlegri, sem hin ósjálfraðu atvik reyn- 
ast óhagfeldari.

Fyrir því teljum vjer óhjákvæmilegt að veita ríkisstjórninni þá heimild
iil að gera viðskiftaráðstafanir, sem atvikin gefa tilefni til, og hafa þá beimild
svo rúma um takmöikun inDflutnings og ráðstöfun útlends gjaldeyiis, að fult 
gagn megi að verða, enda þótt viðskiftaerfiðleikarnir aukist frá því sem nú er.

(D. I, 1).

K*l. 105. Fyrlrspurn

til landsstjórnarinnar um brúargerð á Eyjafjarðará.

Frá Einari Árnasyni.

Hvenær ætlar stjórnin að láta byggja hina fyrirliuguðu brú á Eyjafjaiðará?
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Ed, 100. Frumvarp

til laga um breytingu á lögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflulningsgjald af 
sild o. fl.

Flutningsm.: Sigurður H. Kvaran og Björn Kristjánsson.

1. g r.
1 . gr. Iaganna orðist svo:
Af hverri síldartunnu (108 — 120 Itr.) skal greiða í rikissjóð 1 kr., af 

hverjum 100 kg. af lóðurmjöli og fódurkökum 75 aura og af hveijum 100 
kg. af ábnrðarelnum 25 aura.

2 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(B. XLIII, 1).

G r e i n a r g e r ð .

Með lögum nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af sild, er mælt 
svo fyrir, að greiða skuli í rikissjóð 3 krónur af hverri úiflultri siidartunnu, 1.50 
kr. at fóðurmjóli og fóðurkökum, en 50 aura af 100 kg. af áburðarefnum.

Af þessum úiflutningsvörum er það saltaða sildm, sem langmest mun-
ar nm.

En nú hafa lög þessi orðið til þess, að útlendingar — og þeirra vegna 
var síldartollurinn ákveðinn svo hár — hafa lekið það ráð að búa um sig utan 
landhelginnar og salta þar, og við það hefir landið ekki að eins orðið af öllum 
tolli af þessari sild, heldur líka af margháltuðum tekjum öðrum, bæði af vinnu- 
launum við söltun sildarinnar og innflutningsgjöldum af vörum, bæði útvegsvör- 
nm og neytsluvörum. Hve miklu þelta munar, má að nokkru sjá af því, að árið 
1921 voru fluttar til norskra hafna 83417 tunnur af sild, er veidd hafði verið 
hjer við land, og allar fyltar af sild utan landhelginnar þetta ár.

Að vísu verður ekkert sagt um það með fullri vissu, hvort auðvelt sje að 
kippa þessu i liðinn aftur, svo að landið nái tekjum af sildveiði útlendinga. Þó 
hofum vjer fyrir oss umsögn gerkunnugra og meikra manna um það, að Noið- 
menn muni miklu fremur kjósa að salta síldina í landi, ef þeim bjóðast viðun- 
anleg tollkjör.

En við þetta bætist það, að jafnvel alíslenskir útgerðarmenn þar nyrðra 
sjá sjer varla annað fært en að taka upp sömu söltunaraðferð og Norðmennirnir, 
og flytja enga tunnu á land og greiða þa heldur engan toll.

Verður þá ekki annað sagt en að þessi hái tollur verði landinu beinlfnis 
og óbeinlínis til stórskaða, og ríkissjóði væri það miklu hollara, að hann væri 
mun lægri.

Alþt. 1922. A. (31. löggjafarþiug). 55



(B. XXXVI, 4).

Id . 107. Breytingarllllaga

við frv. til laga um breytiog á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Við 3. gr. Siðati málsgrein »Sóknarprestum ..........  grein« falli burt.

(B. XXIII, 3).

Ed. 108. Hefndarálit

um frumvarp til laga um að leggja jörðina Bakka með Tröllakoti i Tjörnes- 
hieppi í Suður-þingeyjarsýslu undir sveitarfjelag Húsavikurhrepps.

Frá allsherjarnefnd.

Þegar nefndin fór að athuga þetta mál, þótti henni 3. gr. frumv. óljós 
og tvíræð, þar sem hún ákveður, að Húsavíkurhreppur skuli »taka á sig skyldur 
og kvaðir, þar með talið þurfamannaframfæri«, sem af því leiða, að Bakki með 
Tröllakoti er lagður undir hreppinn. Það mun vera venjulegast, að t. d. fram- 
færslurjeitur, sem íenginn er á joið, fylgi henni er hún legst frá einum hreppi til 
annars, og orðin »að taka á sig« o. s. frv. benda i þá átt, að svo hafi emivg 
átt að vera i þessu tilfelli. Hins vegar benda ástæður hreppsnefndar Húsavikur- 
hrepps og útdráttur úr fundargerð hlutaðeigandi hreppsnefnda frá 7. des. f. á., 
sem fylgja frumv., miklu fremur til þess, að Húsavikurhreppur leysi sig til fulls 
og alls undan þeim skyldum og kvöðum, sem Bakka og Tiöllakoti mundu ann- 
ars fylgja vegna liðins tíma, með þeirri 1600 kr. greiðslu í eitt skifti fyrir öll og 
vegarlagningu á 12 árum, sem gert er ráð fyrir í frv. Til þess að fá fulla vissu 
um, hvað meint hefir verið með samningi hreppsnefnda Húsavikurhrepps og Tjör- 
neshrepps, dags. 7. des. f. á., hefir allsherjarnefnd simað fyrirspurn til Húsavík- 
ur og fengið það svar frá oddvita hreppsins með símskeyti dagsettu 1 . þ. m., 
að með 1600 kr. greiðslunni og hinni tilteknu vegarlagningu eigi öllum skiftum 
hreppanna, snertandi innlimun Bakka með Tröllakoti i Húsavikurhrepp, að 
vera lokið.

Nefndin mælir með þvi, að frumv. verði samþykt, og á þeim grundvelli, 
sem hreppsnefndirnar hafa ætlast lil. En til þess að það verði ótviiætt, gerir hún 
við það svo felda

434 Þingskjal 197 —198



Þingskjal 198—200 435

BREYTINGARTILLÖGU:

Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Að óðru leyli eru skyldur og kvaðir, þar með talið þurfamannaframfæri, 

á þessum tveimur hreppum óbreyttar frá þvi, sem ákveðið er i stiórnarráðsbriefi 
nr. 72, 4. júni 1912.

Alþingi, 4. apríl 1922.

Sigurjón Friðjónsson, S. H. Kvaran,
form. og ritari. - fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson.

(B. XXXII. 3).

IWd. 100. ÁKt

um fjárhagsatriði frv. til hafnarlaga fyrir Isafjörð (þskj. 103).

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin getur ekki mælt með þessu frumv., eða fjárhagsatriði þess. Telur 
h in ekki rjett, að ríkissjóður heiti nú miklum fjárframlögum til stó< fyrirtækja, 
þar sem bann getur ekki haldið framkvæmdum þeim, er honum ber að vinna, í 
sæmilegu horfi.

Alþingi, 5. april 1922.

Þorleifur Jónsson.

Magnús Pjetursson.

(B. XXVIII, 4).

Kd. 200. IK'efndaralit

um frv. til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta er komið frá háttv. efri deild, og eru aðalbreytingar þær, 
sem það hefir inni að halda á núgildandi lagaákvæðum, þessar:
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1. Nánari ákvæði um útsvarsskyldu þar sem bú, verslun eða annað arðsamt
fyrirtæki er rekið alt gjaldárið, en eigandi á lögbeimili i öðrum breppi.

2. ÖII afnot af laxveiði gerð útsvarsskyld, »hvort sem laxveiðin er rekin sem 
atvinna eða að eins til skemtunar og á hvern hált sem veiðin er stunduð«.

3. í>á er breytt nokkuð til um útsvarsskyldu aðkomuútvegsmarna.
Hingað til hafa allir þeir, er eiga heima í sýslunni eða við sama 

fjörð eða flóa, þar sem veiðin er stunduð, verið lamir við að greiða útsvar, 
en í frv. er heimilað að leggja útsvar á alla útvegsmenn, sem búa utan sýslu, 

Nefndin hefir athugað þessar breytingar og felst á þær. Ákvæðið um lax- 
veiðina er nauðsynleg rjettarbót, og sumar breylingarnar eru til skýringa, sem 
ættu að varna ágreiningi milli breppsnelnda.

Nefndin vill þvi ráða hv. deild til að samþykkja frv. óbreytt.

Alþingi, 2. apríl 1922.

Stefán Stefánsson, l>órarinn Jónsson, Þorleifur Jónsson, 
form. fundaskrifari. tramsögum.

Eirikur Einarsson. Pjetur^Þórðarson.

(B. XXIX. 5).

Ed. 201. Frnmvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um atvinnu við siglingar.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1 . gr.
Fyrirsögn II. kafla hljóði svo:
Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku á skipum alt að 60 rúmlestir.

2 . gr.
I stað orðanna í 3. gr. »30 lestir« komi:
60 rúmlestir.
Orðið »rúmlest« komi alstaðar i lögum þessum fyrir orðið »lest« (tonn).

3. gr.
4. gr. hljóði þannig:
Sá einn getur fengið skipstjóraskírteini fyrir smáskip, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur aeðri islensk siglingapróf,
b. hefir verið stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 12 rúmlestir,
c. er fullveðja,
d. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að 

almenningsáliti,



Þingskjal 201 437

e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 
menn.

4. gr.
5. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Rjett til að vera stýrimaður á íslensku skipi alt að 60 rúmlesta i innan- 

landssiglingum hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskirteini á smáskipi.

5. gr.
6. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Sá einn getur fengið stýrimannsskirteini á smáskipi, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri íslensk siglingapróf,
b. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að 

almenningsáliti,
c. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 

menn.

6 . gr.
7. gr., sem er ný grein, hljóðar svo:
Sá einn getur staðist smáskipapróf, er:

a. kann að marka stað skips á sjávaruppdrátt og hefir nægilega þekkingu á 
sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð,

b. kann að nota kompás og ber skyn á segulskekkju og misvísan,
c. kann að nota skriðmæli og vegmæli,
d. þekkir björgunartækin, hin alþjóðlegu neyðarmerki og alþjóðareglur til 

að forðast ásigling,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn,
f. ritar islensku stórlýtalaust,

g. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur að minsta kosti 24 mánuði á skip- 
um ekki minni en 12  rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni 
en 10 rúmlestir i 24 mánuði.

7. gr.
8. gr., sem er ný grein, hljóði svo:
E tir að 2 ár eru liðin frá þvi að lög þessi öðlast gildi, skalprófþað, er 

um getur i 7. gr., fara að eins fram i Reykjavik. Þangað til skulu prófin 
haldin i Reykjavik, Vestmannaej'jum, á Seyðisfirði, Akureyri og ísafirði.

1 Reykjavík eru prófdómendur þeir sömu og við stýrimannaskóla- 
prófin, og skal forstöðumaður skólans vera formaður prófnefndarinnar. Próf 
þetta skal halda tvisvar á ári, í april—mai á vorin og nóvember—janúar að 
vetri. í hinum kaupstöðunum, sem ofan eru greindir, skulu prófdómendur 
vera 3 skipstjórar, og skal sljórnarráðið skipa formann prólnefndarinnar eltir 
tiilögum forstöðumanns og kennara stýrimannaskólans í Reykjavík, en hina 
tvo eflir tillögu lögreglustjóra; próf þessi skulu haldin einu sinni á ári, á þeim 
timum árs, sem stjórnarráðið ákveður eftir tillögum bæjarstjórnar.
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Stjórnarráðið semur refilur um prófið og fyrirmynd fyrir prófvottorðum. 
Hver sá, er staðist hefir prófið, fær votlorð um það þegar að afloknu prófi.

Kostnaður við prófið greiðist úr ríkissjóði.

8. gr.
Yfirskrift III. kafla hljóði þannig:
Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku i utan- og innanlandssigl- 

ingum á islensku fiskiskipi og rjett til skipsljórnar og stýrimensku á íslensku 
verslunarskipi í innanlandssiglingum eigi yfir 300 rúmlestir.

9. gr.
5. gr. verður 9. gr.

10 . gr.
a-liður í 6. gr., sem verður 10 . gr., hljóði svo:
Staðist hefir íiskimaunapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann 

i Reykjavik.
b liður í sömu gr. hljóði svo:
hefir verið stýrimaður i 18 mánuði á fiskiskipi, sem er stærra en 60 

rúmlestir, eða verið skipstjóri (formaður) á skipi yfir 20 rúmlestir, og af þeim 
tíma minst 12  mánuði stýrimaður á gufuskipi, ef um gufuskip er að ræða.

11. gr.
7. gr. verður 11. grein.

12 . gr.
a-liður 8 . gr., sem verður 1 2 . gr., hljóði svo:
hefir staðist fiskimannapróf eða farmannapróf við stýrimannaskólann 1 

Reykjavik.
b-liður sömu greinar hljóði svo:
hefir verið háseti minst 36 mánuði eftir 16 ára aldur, og af þeim tima 

annaðhvort 18 mánuði háseti á fiskiskipi stærra en 60 rúmlestir eða 12 mán- 
uði skipstjóri á skipi stærra en 20 rúmlestir og 6 mánuði haseti á fiskiskipi 
stærra en 60 rúmlestir.

13. gr.
9., 10., 11. og 12. gr. verða 13., 14., 15. og 16. gr.

14. gr.
c-liður 13. gr., sem verður 17. gr., hljóði svo:
hefir staðist farmannapróf við stýrimannaskólann í Reykjavik.
d-Iiður sömu greinar hljóði þannig:
hefir verið háseti eftir 16 ára aldur minst 36 mánuði; af þeim tíma 

annaðhvort 18 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi í utanlandssiglingum 
eða 12 mánuði fullgildur háseti á fiskveiðaskipi i utan- og innanlandssigl- 
ingum og 12 mánuði fullgildur háseti á verslunarskipi i utanlandssiglingum.
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Fullgildur háseti telst sá, er fær vottorð skipstjóra um að hann kunni 
til allra algengra verka á skipi.

15. gr.
14. og 15. gr. verða 18. og 19. gr.
16. gr. fellur burtu.
17. og 18. gr. verða 20. og 21. gr.

16. gr.
19. gr. verður 22. gr.
Úr henni falla önnur, þriðja og fjórða málsgr.
Fimta málsgr., sem verður önnur málsgr., hljóði svo:
Lög þessi ná eigi til þeirra, sem fengið hafa skipstjóra- eða stýrimanns- 

skirteini í utanlandssiglingum; heldur eigi til þeirra, sem fengið hafa skip- 
stjóra- eða stýrimanns-skírteini á fiskiskipi áður en lög þessi öðlast gildi.

17. gr.
23. gr. verður ný grein, svo hljóðandi:
Þeir, sem próf hafa tekið samkvæmt 2. gr. laga nr. 50, 10. nóv. 1905, 

eða samkv. 4. gr. laga nr. 42, 3. nóv. 1915, eiga kost á að fá skipstjóraskir- 
teini fyrir smáskip eftir lögum þessum, ef þeir fullnægja liðunum c, —e. í 4 . 
gr. og leggja fram vottorð um, að þeir hafi verið skipstjórar minst 1 ár á 
12—30 rúmlesta skipi og farist skipstjóin vel úr hendi að öllu leyti, og skulu 
vottorðsgefendur mælast til þess, að hið umbeðna skírteini verði veitt. Skal 
vottorð þetta gefið af útgerðarmanni (eiganda) skips þess eða skipa þeirra, 
sem skipstjórinn hefir stjórnað.

Nú fær skipstjórinn eigi ótviræð meðmæli, og skal þá skírteinið eigi 
veitt. Heldur skipstjórinn þá sömu rjetlindum og hann áður hafði, en rjett 
hefir hann þó til að fá stýrimannsskírteini sanikvæmt 6. gr. í lögum þessum, 
enda fullnægi hann b- og c-liðum i þeirri grein.

18. gr.
20. og 21. gr. verða 24. og 25. gr.

19. gr.
22. gr., sem verður 26. gr., hljóði svo:
Þá er lög þessi öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn í megin- 

mál laga nr. 42, 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo breytt.

20. gr.
23. gr., sem verður 27. gr., hljóði svo:
Lög þessi öðlast gildi 1 . janúar 1923.
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l'd. 203. Frum varp

til laga um skipun matsnefndar á erlendum gjaldeyri.

Frá samvinnunefnd viðskiftamálanna.

1 . gr.
Landsstjórninni heimilast að skipa þriggja manna nefnd til að meta 

verð á erlendum gjaldeyri.

2 . gr.
Landsstjórnin ákveður, í samráði við nefndina, hvenær nefndin tekur 

til starfa.
Ríkissjóður ber kostnaðinn við nefndarstörfin.

3. gr.
Nefnd þessa skal landsstjórnin skipa einum manni eftir tillögum 

Verslunarraðs íslands og Sambands isl. samvinnufjega. öðrum eftir tillögum 
Fjelags íslenskra botnvörpuskipaeigenda, og hinn þriðja, sem sje formaður 
nefndarinnar, tilnefnir stjórnin sjálf.

A fundum nefndarinnar ræður afl atkvæða.

4. gr.
Landsbankanum og Islandsbanka er skvlt að veita nefndinni allar 

upplýsingar, er hún með þarf um hag þeirra í viðskiftunum við útlönd, eins 
og þau eru á hverjum tfma.

Nánari fyrirmæli um hve oft mat skuli fram fara, ef til kemur, skal 
ákveða i reglugerð, sem landsstjórnin setur.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

(B. XLIV, 1).

Greinargerð.

Ein af þeim mörgu afleiðingum undanfarinnar styrjaldar, sem enn eigi 
hefir ráðist bót á og liklegt er að valdi vandræðum áfram, er verðfall það, sem 
orðið hefir á gjaldmiðli hinna ýmsu þjóða. Óieiða sú, sem af þessu hefir blotist 
á öllum sviðum viðskiftalifsins, er það verkefni, sem fjár- og stjórnmálamenn 
hverrar þjóðar í langan tíma hafa reynt að vinna bug á, en eigi er enn ráð 
við fundið.

Þjóð vor hefir þá eigi heldur farið varhluta af vandræðum þessum, og ýmislegt
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er það í viðskiftalífi þjóðarinnar, sem lækningar þarf með, ef meðul til þess 
væru fyrir hendi.

1*80 er nú í fyrsta sinni i sögu iandsins, að gjaldmiðill vor hefir losn- 
að úr sinum aldagamla farvegi og samhengi við danskan gjaldmiðil og að sjer- 
gengi hefir komist a íslenska krónu.

Um ástaeðurnar fyrir verðfalli hinnar isl. krónu hefir alimjög verið þrátt- 
að, bæði opinberlega og manna á milli, en það er eigi ætlun nefndarinnar að 
leggja neinn úrskurð á það atnði.

Hiit er attur á móti staðreynd, að í meira en heilt ár hefir verið sjer- 
gengi á ísl. krónu, enda þótt hið opinbera til þessa tíma hafi eigi viðurkent 
slikt sjergengi.

Þegar nú svo er komið og viðurkent er, að gengi peninga yfirleitt er eitt 
af viðskiltalögmálum heimsins, sýnist það tilgangslitið tyrir hið unga ísl. ríki 
að spyrna á inóti þeim broddum, sem í sjálfu sjer er þó eigi annað en formlega 
óviðuikend staðreynd.

Með þetta og þær ástæður fyrir augum, að opinber skráning á erlendum 
gjaldeyri mundi frekar til bóta en hitt, er það, að nelndin hefir ákveðið að leggja 
otanritað frumvarp fyrir þingið. Þar sem þó innan nefndarinnar eru nokkuð 
skiftar skoðanir um það, nær opinber skraning skuli upp tekin, og jafnvel um 
árangur skráningarinnar, hefir nefndin álitið það rjettara, að lög þessi afgreiðist 
sem beimildarlög, þannig að líkisstjórnin og nefnd sú, sem fiumvarpið ákveður, 
skuli skera úr þvi, nær skráning skuli upp tekin.

Meiri hluti nefndarinnar er þó sammála um það, að fyrsta skilyrði fyrir 
því, að opinber skráning skuli upp tekin, sje það, að samningar sjeu að mestu 
leyti fengnir um þær lausar skuldir, eða þær greiddar, er gengi isl. krónu stafar 
veruleg hætta af, sjerstaklega hvað viðvíkur ísland^banka, en upphæðir þessara 
skulda munu tæpast vera hærri en 6 — 8 miljónir króna. Nefndin lítur einnig svo 
á, að það sje ennfremur skilyrði fyrir skráningunni, að báðir bankarnir hafi 
fengið viðunandi viðskiftasambönd og lánstiaust erlendis.

Þegar á það er litið, að hið óviðurkenda gengi ísl. krónu að jafnaði
eigi mun hafa verið lægra en 25—30 °/o, miðað við danska kr. á undanförnu ári, 
sem með sanni má telja eitt hið örðugasta fjárhagsár, sem þjóðin hefir lifað, og 
þegar þess ennfremur er gætt, að erlendar banka- og viðskiltaskuldir munu hafa 
minkað um 10 — 12 miljónir króna á sama tíma, er það álit nefndarinnar, að 
opinber skráning, sem fyrst og fremst hlýtur að vekja samúð erlendra lánveit- 
enda, sem með núverandi óviðunandi fyrirkomulagi engin tök hafa á að virða 
hið raunverulega verðmæti inneigna sinna hjer, muni frekar vera til þess að 
auka traust og fe t̂a gengið, ekki síst þegar þess má fastlega vænta, að framleiðsla 
vor á yfirstandandi ári komi óvenjulljótt á markaðinn, og ennfremur alt útlit 
fyrir að hún verði meiri en nokkru sinni áður.

Að öllu þessu athuguðu leggur meiri hluti nefndarinnar það eindregið til, 
að frumvarpið nái fram að ganga. Þó skal þess getið, að 2 eða 3 nefndarmanna
eru. ekki alls kostar ánægðir með fyrirmæli 3. gr., að því er snertir tilnefningu
nefndarmanna.

Nánari greinargerð verður gerð í framsögu.

Alþl. 1922. A, (34. löggjafarþing). 56



(B. XLV, 1).

Ed. 203. I'ruinvarp

til laga um viðauka við lög nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af síld o. fl.

Flutningsm.: Karl Einarsson.

1 . gr.
Aftan við 1. gr. laganna komi:
Af fóðurmjöli og abuiðarefni úr fískúrgangi greiðist ekki gjald sam- 

kvæmt þessum lögum.

2 . gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Á öllu landinu er að eins ein verksmiðja, sem vinnur fóðurmjöl og á- 
burðarefni úr fiskúrgangi, og tók hún til starfa nú í vetur, eftir að bafa orðið 
að bætta um nokkur ár sökum hins háa kolaverðs. Verksmiðja þessi er í Vest- 
mannaeyjum. Útflutningsgjald það, sem nú á að gieiða af vörum þessum, er mjóg 
hátt og ósanngjarnt, þegar litið er til þess, að hjer er um tilraunir að ræða, 
sem mikið er komið undir að hepnist; bæði er hjer framleitt verðmæti úr því, 
sem annars verður lítið úr og óþrifnaður stafar af, og jafnvel fylgir talsverður 
kostnaður að losna við. Hins vegar hefir forstjóri verk>miðjunnar tjáð sig fús- 
an að blita því, að sama gangi yfir afurðir þessar og aðrar afurðir landsins að 
þvi er úlflutningsgjald snertir.

442 Þingskjal 203—204

(B. XXXII. 4).

lld. 204. Breylingartillag'a

við frumvarp til hafnarlaga fyrir ísafjörð (þskj. 103).

Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 1. gr. í stað »einn þriðji hluti« komi: 
einn fjórði hluti.
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Kd, 205. Fyplp»|>upii

til landsstjórnarinnar um framkvæmd á endurskoðun fátækralaganna.

Plutningsm.: Hakon Kristófersson.

Hvað líður framkvæmdum sljómarinnar um enduiskoðun á fátækralög-
um frá 10. nóv. 1905, sbr. ályktun neðri deildar A'þingis 23 ágú'-t 1917, á þing-
skjali 614, og ályktun sömu deildar frá 20. mai 1921, þingskjali 679?

(B .  X L I I ,  2 ) .

Wd. 200. Wefndapállt

um frumvarp til laga um heimild til innflutningsbanns og gjaldeyrisráðstafana.

Frá meiri hluta samvinnunefndar viðskiftamálanna.

Frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, var til umræðu og álita í sam- 
vinnunefnd viðskiftamálanna. Var meiri hluti nefndirinnar á móti því að 
flylja slíkt frumvarp, og fara hjer á eftir rök hans fyrir þvi.

Arið 1918 var að ýmsu leyti veltiár fyrir atvinnnuvegi landsins. Afurða- 
salan gekk mjög vel, og hvatti það menn til framkvæmda, svo að lagt var út 
í ýmiskonar atvinnufyrirtæki, og var einkum gerður undirbúningur til þess 
að auka sjávarútveginn stórkostlega, i von um, að hið háa verð á afurðum 
mundi haldast. Árið 1919 voru pöntuð og keypt allmörg skip, sjerstaklega 
botnvörpuskip, og þá gerðu og mjög margir út á sild í stórum slil. Alt, sem 
til rekslrar atvinnuveganna heyrir, var þá í hæsta verði, svo að afarmikið fje 
varð að leggja fram, en vonirnar um afarverð á afurðunum gerðu það að 
verkum, að bæði atvinnurekendurnir og lánsstofnanirnar viluðu ekki fyrir 
sjer að leggja út í fyriitækin. Á þessu ári munu hafa verið keypt skip og ráð- 
stafanir gerðar til skipakaupa fyrir einar 12—15 miljónir króna. Þessi ol'vöxtur 
í atvinnuvegunum leiddi til þess, að kaupgjald var mjög hátt, en það varð aftur 
þess valdandi, að kaupgeta jókst mjög mikið og hvölin til innflutnings jókst 
að sama skapi.

Á hinn bóginn rætfust hinar góðu vonir manna um afurðasöluna ekki. 
Sjerstaklega brást sildarsalan herfilega, og mun ekki ofmikið í lagt, þótt sagt 
sje, að á sildarútveginum hafi orðið að minsta kosti 10 miljón króna tap.

Ástandið, sem menn höfðu fyrir sjer á þingi 1920. var þvi alt annað 
en glæsilegt. Þá höfðu ýmsar þjóðir, sem svipað var ástatt nm, gripið til þess 
ráðs að taka í taumana gegn óhagslæðum verslunarjöfnuði með höltum á 
innflutningi, sjerstaklega á óþörfum varningi, og öðrum ráðstöfunum í þá átt, 
að hafa hemil á vöruverði og gengi peninga.

(D. II. 1).
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Með þetta fyrir augum ' samþvkti Alþingi 1920 »lög um heimild fyrir 
landsstjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varninyi«, 8 . 
mars, til þess að þau gætu orðið vopn í höndum stjórnarinnar til þess 
að berjast gegn óhagstæðum verslunarjöfnuði og vaxandi verslunarskuldum 
við útlönd.

Samkvæmt heimild þessara laga setti stjórnin svo bráðabirgðalög 15. 
apríl s. á. og fekk framkvæmd innflutningshaftanna í hendur 5 manna nefnd- 
ar, og starfaði hún hjer um bil 1 ár, en fjell úr sögunni er síðasta Alþingi 
ljet undir höfuð leggjast að samþykkja bráðahirgðalögin frá 15. april 1920.

Jafnframt var þá gefin úí reglugerð, dagsett 31. mars 1921. þar sem tald- 
ar voru upp nokkrar vörutegundir, sem óþarfar mættu teljast, og bannaður inn- 
flutningur á þeim, en þó skytdi stjórnarráðið geta veitt undanþágu frá þvi banni.

Þrált fyrir itrustu tilraunir innflutningsnefndarinnar komu fram alar- 
miklir örðugleikar á framkvæmd innflutningshaltanna og talsvert megn óánægja 
innflytjenda með starf hennar. Þegar hún hætti störfum sínum eftir 1 ár, voru 
ekki komnir í Ijós verulegir ávextir af starfi hennar, enda játað af þeim, sem 
best þektu, að slíkar ráðstafanir gætu ekki komið að haldi fyrr en eftir all- 
langan tima.

Þingið 1921 tók nú, eins og áður er sagt, upp þá stefnu, að láta þessa
nefnd hætta að starfa, enda útlitið þá allmikið breytt frá því sem áður var,
einkum hvað snerti kaupgetu og kaupafikn almennings, og þar af leiðandi 
útlit fyrir, að úr innflutningi mundi kippa af sjálfu sjer, auk þess að vöruverð 
á erlenda markaðinum var þá silækkandi, og því lítil freisting fyrir kaupmenn 
að flytja inn meira en nauðsyn krafði og útlit var fyrir, að seljast mundi 
jafnóðum.

Meiri hluti nefndarinnar lítur nú svo á, að þar sem ómótmælanlegt 
er, að innflutningshöft verka ekki tyrri en þeim hefir verið beitt alllangan 
tíma, þá sje alt hringl í þeim efnum mjög óhyggilegt og beinlinis stórskaðlegt. 
En það yrði að teljast hið mesta hringl, ef nú ætti af nýju að fara að setja á
innflutningshöft i líkri mynd eða strangari en 1920, þvi þá væri á þremur
þingum i röð búið að skifta um stefnu í þessu máli. Það er þvi þegar af
þessari ástæðu einsýnt að halda nú stefnu síðasta þings, þeirri stefnu að ljetta
viðskiftahöftunum af. Þau voru ráðstöfun, er stóð i beinu sambandi við við- 
skittatruflun þá, sem heimsstyrjöldin orsakaði, ráðstöfun, sem gat verið óum- 
flýjanlegt böl eins og þá stóð á, en sem Ijetta verður at þegar er fært þykir, 
enda hafa nú allar nágrannaþjóðir vorar gert það, og munu varla hugsa til 
þess að taka það upp aftur.

Þá er og annað, sem leiðir af stefnu síðasta þings i þessu máli. Það 
er óhrekjandi reynsla, að þótt erfitt reyndist að framfylgja innflutningshöft- 
unum hjer 1920—21, þá er þó jafnan margfalt erfiðara að taka slíkar þving- 
unarráðstafanir upp aftur, eftir að þeim hefir eitt sinn verið af ljett, og það 
svo, að ógerningur má heita, nema alveg sjerstakar, nýjar orsakir komi til. 
Það er því svo, að jafnvel þeir, sem hefðu talið rjett að halda þeim höl'tum í 
fyrra, sem þá voru búin að vera í gildi í hjer um bil ár, þeir hljóla nú, eftir 
rjettri hugsun, að vera á móti þvi að taka þá stefnu upp aftur. Og óskiljan-
Jegt með öllu, að þeir, sem ljetu höftin falla niður í fyrra, vilja nú taka þau
upp af nýju, þegar búið er að gera að engu alt starf fyrri nefndarinpar tQg
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hafa verslunina að mestu frjálsa í eitt ár, og auk þess nú miklu minni ástæða 
til slíkra ráðstafana, sakir betri verslunarjafnaðar og bjartara útlits.

Auk þessa, sem eitt út af fyrir sig ætti að vera nægilegt til þess að 
ráða mönnum frá að setja nú ný heimildailög, sem gefa stjórninni undir 
fótinn með það að setja af nýju á innflutningshöft, og hringla í því máli, þar 
sem mest riður á stefnufestu, má margt telja, er sýnir það, að inuflutningshöft 
sjeu nú bæði ástæðulaus og skaðleg.

Til þess að rjettlæta slíka þvingunarráðstöfun sem innflutningshöft 
eru, verður að sýna fram á tvent:

1. Að ástandið og útlitið sje svo slæmt, að það krefjist sliks.
2. Að innfliitningshöftin bæti úr ástandinu án þess að gera annan og verri skaða.

Það játa allir, að viðskiftaástand voit sje ekki gott eins og nú stendur, 
°g lifttíja til þess ýmsar orsakir, sem hjer er ekki þörf að rekja, enda sumar 
nefndar bjer að framan. Þetta er ekki heldur neitt eins dæmi hjer hjá oss, 
heldur á sjer stað mjög víða um heiminn.

En hvernig er nú þetta viðskiftaásland?
í marsmánuði í fyrra voru viðskiltaskuldir við útlönd, umfram inn- 

eignir, undir 34 miljónir króna.
Nú um áramót eru sömu skuldir taldar um 24 miljónir, en upp i

það má telja óseldar afurðir 4 mitjóna króna virði, sem vafalaust hafa verið 
seldar á þeim tíma, sem miðað var við í fyrra. Eru þá eftir 20 miljónir 
króna, eða 14 miljónum minna en i fyrra. Þó mun þá óreiknað það, sem
íslandsbanki fekk af enska láninu, eða um 4 miljónir. En samt hafa við-
skiftaskuldírnar minkað uin hjer um bil 10 miljónir króna.

Nú var árið sem leið erfitt ár að flestu leyti fyrir atvinnuvegina. Aðal- 
framleiðsluaflið, sjávarútvegurinn. varð að vinna með efni, sem keypt var 
miklu hærra verði en svaraði sjer, og átti því erfitt uppdráttar. Og landbún-
aðurinn sætti iltri sölu á afurðum. En samt hefir það farið svo, að vjer höf-
um grynt verulega á skuldunum.

Ástandið í þessu efni er því þannig, að það er ekki gott, en batnandi.
Hvað veldur batanum?
Ekki eru það innflutningshöft, þvi engum detlur i hug, að reglugerðin 

frá 31. mars 1921 hafi neinu um þokað, þar sem hvorttveggja er, að hún 
grípur ekki yfir vörur, sem nema neinu verulegu, og auk þess hafa verið
veittar undanþágur. Það sem veldur er það, að kipt hefir úr innflutningnum
án allra þvingunarráðstafana, eftir alveg eðlilegu lögmáli. Og má þá einkum 
benda á 3 ástæður:

1. Sparnaðarviðleitni hjá þjóðinni.
2. Kaupgetuleysi, sem orsakast af því, að lán verða fastari fyrir, og kippir 

þvi úr þeim óeðlilega æsingi, sem var í allri kaupsýslu og öðrum fyrir- 
tækjum.

3. l.ækkandi verðlag á vörum. 1 stað þess að áður bjuggust menn jafnan 
við þvi, að varan yrði þvi dýrari, sem hún væri siður keypt, og reyndu 
þvi að kaupa sem fyrst, þá vonast menn nú eftir lægra verði, og draga 
því i lengstu lög að kaupa.

Þetta eru eðlilegar og heilbrigðar ástæður, sem hættulegt er að gripa 
inn i með þvingunarráðstöfunum.
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Vjer fáum því ekki að þessu athuguðu sjeð, að ástandið gefi tilefni til 
að gripa til innflutningshafta.

Innflutningshöl't geta verið með tvennu móti, annaðhvort algert bann 
á einstökum alóþörfum vörutegundum, eða þá miklu viðtækari höft, þar sem 
sjerstök nefnd veitir leyíi til innflulnings.

Um hið fyrra er það að segja, að þótt alt sje með óþarfa talið, sem 
mögulegt er, þá verður það aldrei svo mikið, að neins verulegs gæti fyrir 
verslunarjöfnuðinn. Að visu eru þeir menn til í meiri hluta viðskiftanefndar- 
innar, sem telja æskilegt að banna innflutning á einstökum alóþörfum vöru- 
tegundum, svo sem konfekt og brjóstsykri, en það er ekki bvgt á þeirri trú, 
að það mundi nein áhrif hafa á verslunarjöfnuðinn, þvi að bæði nemur það 
svo htilli upphæð og auk þess geta þeir, sem meinaður er einn óþarfinn, veitt 
sjer annan, heldur er það bygt á þeirri sannfæringu, að þær vörutegundir 
mættu missast, jafnt á góðum sem erfiðum timum. En það er annað mál og 
þessu óviðkomandi.

Hjer verður þvi rætt um hin meiri innflutningshöft og athugað, hverju 
þau mundu valda.

1 . Þau mundu valda atvinnuljóni ekki svo fárra manna í landinu. Jafnvel 
þótt segja megi, að sú atvinna, sem með þessu væri gerð ómöguleg, megi, 
ef til vill, teljast lítið þörf, svo sem verslun með óþarfavöru, þá er þó á 
það að líla, að hún hefir verið stofnuð og rekin undir lögum landsins, og 
ósýnt, að rjett sje að leggja svo stein í götu manna að þarflausu.

2. Þau mundu valda alveg óhjákvæmilegri og óviðráðanlegri verðhækkun á 
þvi, sem bannað væri, hvaða reglur sem um það yrðu settar. En það 
mundi valda aukinni dýrtið, og þá auknum erfiðleikum fyrir atvinnuvegina.

3. Þau mundu örfa kaupalöngun manna. Þá gæti vonin um lækkandi verð 
ekki lengur dregið úr henni, heldur mundi óttinn, sumpart við verðhækkun 
og sumpart við skort á vörunni, hvetja menn til að kaupa sem fvrst og 
sem mest. En það bæði sprengdi upp verðið og yrði þess valdandi, að 
varan þryti fljótt, en þá kæmi freistingin að afla bannvörunnar á ólöglegan 
hátt, þegar geipigróði væri í aðra hönd, en erfitt með strangt eftirlit.

4. Þessi sparnaður heildarinnar yrði þvi til þess, að einstaklingunum væri 
meinað að spara, og þeir yrðu að búa við hærra vöruverð.

5. Þetta kæmi og fram á annan hátt. Rikissjóður hlyti að missa alltilfinnan- 
legan hluta af tolltekjunum. Mun óhætt að segja, að ef höftin væru nokkuð 
annað en kák, mundi þurfa að hugsa rikissjóði fyrir nýjum gjaldstofnum 
upp á h. u. b. 1 miljón króna. Liklega yrði að ná megninu af þessu með 
hækkuðum tollum á öðrum og þá nauðsynlegri vörum. Þeir sem eru 
sparsamir og neita sjer um óþarfavörurnar, yrðu þvi að taka á sig meira 
af skattabyrðinni.

6 . Þá má benda á það, að verslunarjöfnuðurinn mundi verða i mikilli hættu, 
þegar höftunum yrði varpað af aftur. Höftin mundu neyða menn til að 
spara ýmislegt, sem hægt er að draga við sig um nokkurn tima, en sem 
þeir þyrftu þá að kaupa þvi meira af þegar að því kæmi. Sparnaðurinn 
yrði að nokkru leyli svikinn. Hann væri frestun á greiðslu til útlanda, en 
ekki spöruð útgjöld.
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7. Loks má nefna þann álitshnekki út á við, sem höftin mundu valda. 
Aðrar þjóðir hafa nú afuumið höftin, og með því gefið til kj’nna, að 
þær væru komnar eða að kornast úr ön$>þveiti stríðsástandsins. En þá 
ætium vjer með nýjum innílutningshöftum að benda á, að hjer væri nú 
svo hörmulegt ástaud, að ekki væri um annað að gera en taka til þving- 
unarráðstafana.

Hjer hetir nú verið nefnt nokkuð af því, sem víðtæk viðskiftahöft
mundu valda, og ætti það að vera ærið nóg til þess að vara við því að leggja
út á slika braut.

Þá er loks að Iíta á það, sem nú á að rjettlæta ný innflutningshöft, og 
það, sem vinnast á með þeim, en það er að la betri verslunarjöfnuð við 
úllönd, og þar af leiðandi hagstæðara gengi á islenskum peningum gagnvart 
erleudum.

Gengismálið er nú að nokkru leyti sjerstakt mál, en þó verður ekki
hjá þvi komist að draga það hjer inn í, sakir þess, að það er hið eina, sem
á að rjettlæta höl'tin.

Það hefir nú verið sýnt áður, að verslnnarjöfnuðurinn á liðna árinu 
muni hafa verið oss i vil. Og þá má segja engu siður, að úllit sje fyrir, að 
hann verði þó enn hagstæðari á næsta ári, ef að líkum fer.

Það, sem veldur gengishruni islenskra peninga, er því ekki neitt, sem 
nú er að ske, heidur eldri syndir, sem ekki er hugsanlegt að bæta úr á einni 
svipstund.

Það, sem ákveður gengið, eru þær kröfur á oss, sem eru vissar og 
lausar, þ. e. kræfar á hverjum tima. Þær eru nú, sem afleiðing fyrri ára, 
óeðlilega miklar, og þvi hefir islensk króna fallið.

Þær viðskiltaskuldir, sem eru lausar, og koma því hjer til greina, er 
ekki auðvelt að ákveða alveg með vissu. En þó mun það varla fjarri sanni, 
að þær sjeu um 10  miljónir.

Þar í er vafalaust talið allmikið af gömlum og töpuðum skuldum, 
sennilega einar 2 miljónir.

Af þeim 8 miljónum, sem eftir eru, eru nokkrar stórar skuldir, svo 
sem skuld póstsjóðs, sem er hátt á 5. miljón, sem ekki ætti að vera ómögu- 
legt að samningsbinda, að minsta kosti að meira parti, svo að þær yrðu ó- 
skaðlegar i þessu efni. Ef vjer áætlum, að við 4 miljónir væri hægt að losna 
þannig, að þeim yrði breytt úr lausum skuldum í samningsbundnar skuldir, 
væru eftir um 4 miljónir lausra viðskiftaskulda, en sú upphæð í lausum 
skuldum ætti ekki að þurfa að hafa verulega skaðleg áhrif á gengið.

Allar likur benda því i þá átt, að bregðist ekki þetta ár vonum manna, 
þá ætti gengi islenskrar krónu að geta vérið komið í sæmilegt horf um næstu 
áramót án þvingunarráðstafana.

Þessi ástæða tii innflutningshafta er því ekki á rökum bygð.
Vjerviljum því að öllu athuguðu leggjast móti þvi, að innflutningshöftum 

verði beitt á þann hátt, er frv. fer fram á, eins og komið er, og teljum því ó- 
gerning að samþykkja heimildarlög þau, sem fyrir liggja, þvi að í þeim hlýtur 
að felast nokkurskonar áskorun til stjórnarinnar' í þá átt, sem þau mæla iyrir, 
ef þau eiga ekki að vera markleysa ein.
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Þá vill meiri hluti nefndarinnar jafneindregið vara við þvi atriði ffuni- 
varpsins, er snertir íhlutun landsstjórnarinnar um erlendan gjaldej'ri lands- 
manna. Það mundi hafa mjög öholl áhrif á framleiðendur, ef þeir ættu að 
hafa slikt yfir höfði sjer, en um það kemur nú öllum saman, að ekki megi 
á neinn hátt rýra eða draga úr framleiðsluviðleitninni, því að á henni veltur 
fjárhagsástand rikisins í framtiðinni. Enda litum vjer svo á, að slikra ráðstaf- 
ana ætti engin þörf að gerast, svo framarlega sem bankayfirfærslur eru í 
sæmilegu horfi, því að þá mundi gjaldeyririnn finna sina fornu og eðlilegu 
rás gegnum bankana, án allra þvingana. Væri þá ver farið en heima setið, ef 
með sliku alóþörfu ákvæði i heimildarlögum væri dregið úr framleiðslulöng- 
un manna og óánægja vakin, sem hefði í för með sjer lakari verslunarjöfnuð.

Lántókuheimildin í 3. grein frumvarpsins er þessu máli óviðkomandi, 
og ekki ástæða til þess að taka afstöðu til hennar í þessu sambandi.

Alþingi, 5. apríl 1922.

H. Steinsson, Magnús Jónsson, Einar Þorgilsson.
form. Ed.-n. og samvinnun. ritari og frsm. í Nd.

Björn Kristjánsson. Karl Einarsson.

ó. Proppé, Jón A. Jónsson.
fundaskrifari samvn. og Nd.-n.

(A. I, 11).

E d. 2 0 7 .  B r e y t in g a r l i l lö g u r

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 2. gr. 2. (Tekju- og eignarskattur).
Fyrir »800000« k em u r.........................................................................  900000

2. Við 2. gr. 19. (Bifreiðaskattur).
a. Liðurinn fellur niður.
b. Nýr liður:

Skólagjöld .........................  -..........................................................  5000
3. Við 12. gr. 3. a. (Styrkur til læknisvitjana).

Aftan við atbugasemdina bætist:
— að viðbættri Eyrarsveit i Snæfellsnessýslu, er fær 200 kr.

4. Við 12. gr. 5. a. (Andrjes Fjeldsted).
Fyrir »2400« kemur .................................................    1500

5. Við 12. gr. 5. b. (Ferðir augnlæknis).
Fyrir orðin »Styrkur til sama manns« kemur:
Styikur til augnlæknis.



6. Við 12. gr. 13. j. (Anna Breiðfjörð).
Liðurinn fellur niður.

7. Við 13. gr. B. II. 6. (Flóabrautin).
Liðurinn fellur niður.

8. Við 13. gr. E. II.
Liðurinn verður:
Lann vitavarða ..........................  20800
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót banda núverandi vitaverði 

Gróttuvitans.
9. Við 14. gr. B. I. a. Nýr liður:

Til kennara i sögu og málfræði íslenskrar tungu að fornu og 
nýju................................................................................................................  6300

10. Viö 14. gr. B. VII. Leiðrjetting:
Fyrir »111—VI« í aths. kemur III—VII.

11. Við 14. gr. B. VIII. 1. c. (önnur gjöld Hólaskólans).
a. Fyrir »600« í 2. lið kemur .........................................................  500
b. — »4000« í 3. lið —   3500
c. — »3000« i 4. lið —   2500

12. Við 14. gr. B. XII. 1. (Kvennaskólinn i Rvik).
Fyrir »2000» í b-lið kemur.................................................................  4000

13. Við 14. gr. B. XII. 2. (Blönduósskólinn).
a. Fyrir »15600« í a-lið kem ur.................................................  15000
b. — »1400« í b-lið —   2000

14. Við 14. gr. B. XIV. 2. Liðurinn verður:
Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg, gegn að minsta
kosti 1000 kr. annarsstaðar að, auk teknanna af Flensborgareign 14000

15. Við 14. gr. B. XVII. Nýr liður:
Utanfararstyrkur handa forstöðukonu daufdumbraskólans, tii þess 

að nema nýjar kensluaðferðir .................................................................  1000
16. Við 14. gr. B. XIX.

Fyrirsögn liðsins verður:
Sundkensla og leikfimi.

17. Við 14. gr. B. XIX. 2. (Ólafur Pálsson).
Orðin »aðstoðar við« falla niður.

18. Við 15. gr. 2. c. Nýr liður:
Tii að ljósmynda og afrita skjöl og beimildir, er varða (sland, í 

erlendum söfnum........................................................................................  1000
19. Við 15. gr. 6. (Kaupstaðabókasöfn).

Fyrir »2500« kemur .........................................................................  3000
20. Við 15. gr. 10. (Pjóðvinafjel.).

Fyrir »750« kemur................................................................................ 1000
21. Við 15. gr. 15. Nýr liður:

Til Dansk-islandsk Samfund .........................................................  1000
22. Við 15. gr. 16. Nýr liður:

Styrkur til að gefa út Flóru íslands.................................................. 1000
23. Við 15. gr. 18. (Listvinafjel.).

Fyrir »1500« kemur ..................................    1000
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarping). 57
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24. Við 15. gr. 19. d. (Páll ísólfsson).
Fyrir »4000« kemur ..........................................  ..........................

25. Við 15. gr. 24. (Guðm. G. Bárðarson).
Fyrir »1500« kemur ........................................................................

26. Við 16. gr. 4. a. (Laun garðyrkjustj.).
Fyrir »6000« kemur .........................................................................

27. Við 16. gr. 4. b. (Styrkur Garðyrkjufjel.).
Liðurinn með aths. fellur niður.

28. Við 16. gr. 10. (Leiðbeiuingar um raforkunotkun).
Liðurinn fellur niður.

29. Við 16. gr. 17.. (Gísli gerlafr.).
a. Orðin í a-lið: »kjötsölu og« falla niður.
b. b-liðurinn (utanfararstyrkur) fellur niður.
c. Nýr liður:

Til umbúða og sölutilrauna á niðursoðnu kjöti, alt að ..........
30.. Við 16. gr. 18. (Eyrarbakkabryggja).

Liðurinn fellur niður.
31.' Við 16. gr. 19. (Ólafsfjarðarbryggja).

Fyrir »8000« kemur....................................................... ..................
32. Við 16. gr. 23. (Ungmennafjel.).

Fyrir »1500« kemur........................................................................... .
33. Við 21. gr. 4.

Nýr liður:
Alt að 45000 kr. til Árnessýslu, til endurgreiðslu á skuld bennar 

við ríkissjóð vegna vegalagninga. Lánið veitist gegn 6°/« ársvöxtum 
.. og endurgreiðslu á 20 árum.

34. Við 21. gr. 6 . (Kjötniðursuða i Reykholtsdalshr.).
a. Liðurinn fellur niður.
b. Nýr liður:

Alt að 120 þús. kr. til Seyðisfjarðarkaupslaðar, til aukniugar 
rafveitunni, með 6°/o ársvöxtum og gegn endurgreiðslu á 30 ár- 
um. Verði fje eigi fyrir hendi, er stjórninni heimilt að ábyrgj- 
ast lán, alt að jafnhárri upphæð, er bæjarstjórnin kann að 
taka í þessu skyni. (Endurveiting).

35. Við 21. gr. 10. (Jón ísleifsson).
a. Liðurinn fellur niður.
b. Nýr liður:

Alt að 20000 kr. til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis, til að reisa 
hús með nuddlækningastofu. Lánið er veitt til 15 ára ineð6°,o 
ársvöxtum og gegn tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

36. Við 2 1 . gr. 12 . (Klæðaverksmiðjur).
Liðurinn fellur niður.

1200

5500

2000

H000

5000

1000
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308. Breytlngartillaga

vjé frumvfrp til laga um breyting á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907. 

Frá Pjetri Ottesen og Jóni Sigurðssyni.

Vii 1 . gr.
Fyrsti málsliður orðist svo:
í þeim skólabjeruðum, þar sem eru heimangönguskólar eða settir verða á 

stofn heimavistarskólar og reglugerð þeirra og hollustuhættir samþykt af yfirstjórn 
fræðslumála, skulu öll börn skólabjeraðsins á skólaskyldualdri njóta þar kenslu 
að minsta kosti 12 vikur á ári, nema skólanefnd veiti undanþágu.

(B. XIV, 3).

Ifd. 3 0 0 . W efhdarálti

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, nm hæstarjett.

Frá minni hluta allsherjarnefndar. '

Við getum ekki fallist á breytingar þær, er felast í nefndu frv.
Við teljum að það sje mjög misráðið að ætla sömu mönnum að bafa 

lómarastörf á hendi i hæstarjetti ög lagakenslu i háskólanum. í fyrsta lagi sök- 
um þess, að við teljum þessa breytingu koma í bága við anda og tilgang stjórn- 
arskrárinnar (sjá 2., 30. og 57. gr., og ennfremur samband 16. gr. við 57. gr ). í 
öðru lagi teljum við það óheppilegt að sameina þessi embætti, sökum þess, að 
kennarahæfileikar og dómarahæfileikar lagamanna fara sjaldan saman, sjerstak- 
lega þegar lekið er tillit til þess, að æskilegast muu mega telja, að æðstu 
dómarar hafi sem mesta lífsreynslu og æfingu í dómarastörfum, en um kennara 
munu aftur á móti flestir telja æskilegt, að þeir byrji ungir á starfi sínu. í þriðja 
lagi lítum við svo á, að hjer sje um það stórmál að ræða, þar sem er skipun á 
æðsta dómstóli landsins, sem nauðsynlegt er að njóti hins fylsta trausts lands- 
manna og enda erlendis, að það krefjist hins besta undirbúnings, og það því 
fremur sem engar likur eru til, að neinn sparnaður verði að slíkri breytingu nú 
sem stendur eða á næstunni.

Allsherjarnefnd hefir leitað álits hæstarjettar og lagadeildar háskólans um 
frv. ög hafa báðar stofnanirnar lagt á móti þvi. Hæstirjettur segir um frv.:

» . . . . lætur rjetturinn þá einróma skoðun uppi, að ekki geti, að hans 
hyggju, komið til nokkurra mála að sameina jafnólík störf og dómara- og 
kennarastarfið er, allra sist megi sameining kennarastarfs og dómarastarfs á 

. úrslitadómstiginu eiga sjer stað, ofan á þær breytingar, er gerðar voru á dóma- 
skipuuinni og rjettargæslunni í landinu að öðru leyti með hæstarjettarlögunum.

(« . XXXVI, 5).
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Rjetturinn sjer heldur eigi, að með slikri sameiningu áynnist nokkuð Qár- 
hagslega fyrir rikissjóð i b r” :na, nje heldur að almenningur gæti með þTÍ 
móti gert sjer nokkra von um lækkun málskostnaðar, sem margir telja ísjár- 
verða fylgju hins nýupptekna munnlega málflutnings«.

Samanber og nýútkomna ritgerð eftir Lárus H. Bjarnason hæstarjettardómara.
Um sameiningu embætta þessara segir próf. Ólafur Lárusson:
»það er aðalatriði frv. og ræður mestu um afstöðu mina til þess. þá 

embættasameiningu (el jeg algerlega óviðunandi og verð þegar af þeirri 
ástæðu að vera andvigur frumvarpinu«.

Ennfremur segir próf. Einar Arnórsson um það:
»Að eigi væri rjett að samþykkja á þessu þingi frumvarp slíkt sem þetta, 

þvi að uauðsvn bæri til að koma ódýrara og hentugra skipulagi á dóms- 
valdið, enda enginn sparnaður á næstu árum fyrirsjáaulegur af frumvarpinua.

En til þess að koma í framkvæmd þeim sparnaði að miklu leyti, sem 
siáaulega vakir fyrir flutningsm. frv., þá teljum við þá breytingu engan vegiun ótil- 
tækilega, að dómendum í hæstarjetti væri fækkað um tvo, og þA er jafnframt vert 
að athuga það, hvort eigi sje gerlegt að málflutningur sje skriflegur við hæstarjelt 
og ritaraembættið þá jafnframl lagt niður. Sú breyting mundi, auk þess sem hún 
sparar útgjöld ríkissjóðs, gera almenningi kostnaðarminna, og þar af leiðandi 
greiðara, að leita rjettar síns fyrir æðsta dómstóli rikisins, sem verður að álitast 
mjög mikilsvert.

Samkvæmt framansögðu verðum við þvi eindregið að ráða háttv. deiid 
til að fella frv.

N ánar í fram sögu.

Alþingi, 5. april 1922.

Stefán Stefánsson, Gunnar Sigurðsson, 
form. með fyrirvara,

framsm.

(A. XVIII, 3).

Ald. 910. Frumvarp

til laga um rjett til fiskiveiða i landhelgi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Fiskiveiðai i landhelgi við ísland mega islenskir ríkisborgarar einir 

reka, og má að eins hafa islenska báta eða skip til veiðanna.

2 . gr.
Það er i lögum þessum kallað islenskir bátar og skip, er islenskir rik- 

ísborgarar einir eiga.
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3. gr.
Erlendir fiskimenn, er reka kynnú fiskiveiðar utan landhelgi, mega 

leita skjóls við strendurnar til þess að bjarga sjer undan stormi og óveðri. 
Annars er bannað útlendingum að hafast við við land eða í höfn, til þess að 
reka þaðan fiskiveiðar utan landhelgi.

Það er og bannað erlendum skipuin að verka veiði í landhelgi eða a 
höfnum inni; enn er bannað öllum öðrum en islenskum ríkisborgurum að 
flytja veiði sina i landhelgi eða á Iand, til þess þar að verka hana.

4. gr.
Hvenær sem erlent fiskiskip leitar hafnar á íslandi, skal skipstjóri þeg- 

ar i stað, eða svo fljótt sem unt er, og i siðasta lagi innan 24 klukkustunda 
eftir að skipið hefir hafnað sig, gefa viðkomandi lögreglustjóra eða hreppstjóra 
eða umboðsmanni þeirra það til vitundar, en valdsmaður skal athuga skips- 
skjölin og hafa nánar gætur á þvi, að ekki sjeu brotin lög landsins um fiski- 
veiðar, verslun, tolla eða sóttvarnir, eða skipin fari í kringum þau lög, enda 
hefja rannsókn um þau efni, ef þörf gerist.

Fyrir skoðun skipsskjalanna skal greiða lögreglustjóra eða hreppstjóra 
gjald það, er ákveðið er i aukatekjulögunum. Siðan skal rita á skipshafnar- 
skrá skipsins vottorð um skoðunina og greiðslu lögskipaðs gjalds.

Er hreppstjóri framkvæmir skoðunina vegna lögreglustjóra, skal skifta 
gjaldinu jafnt railli þeirra.

5. gr.
Er erlend síldveiðaskip eru i landhelgi, skulu þau hafa bátana á þil- 

fari á venjulegum stað og vörpur eða nætur innanborðs, þó ekki í bátunum.

6 . gr.
Atvinnumálaráðherra getur um eitt ár í senn veitt eiganda islensks 

fiskiskips leyfi til að hafa erlenda veiðimenn við fiskiveiðarnar eða á annan 
hátt til aðstoðar. Þó þannig, að helmingur skipshafnar að minsta kosti 
sje íslenskur.

Er islenskur bátur eða skip einungis er notað við síldveiðar, má alt 
að helmingi áhafnar, án sjerstaks leyfis, vera útlendingar.

7. gr.
Bæði útgerðarmaður og skipstjóri bera ábyrgð á þvi, að skipshöfn full- 

nægi skilyrðunum til þess að reka fiskiveiðar samkvæmt 1 . gr., sbr. 6. gr.

8 . gr.
Sama rjett sem islenskir rikisborgarar og með sömu skilyrðum hafa 

þeir rikisborgarar annara rikja, sem með vottorði frá valdsmanni færa sönnur 
á, að þeir hafi haft fast aðsetur hjer í landi i 12  mánuði áður en lög þessi 
komu i gildi. Ennfremnr getur atvinnumálaráðherra, um 3 ára bil frá þvi er 
lög þessi koma i gildi, veitt þeim útlendingum, sem eiga fiskverkunarstöðvar 
hjer á landi, leyfi til að verka fisk á stöðvum þessum, þrátt fyrir bannið í síð-



464 Þingskjal 210

ari málsgrein 3. greinar. Leyfið veitir ekki heimild til fiskiveiða í landhelgi 
eða fil þess áð nota erlend skip í bága við lög þessi.

9. gr.
Atvinnumálaráðherra getur veitt leyfi til þess, að eigendur síldarolíu- 

eða síldarmjölssmiðju eða slíkra verksmiðja megi nota erlend skip til þess að 
fiska fyrir verksmiðjur þessar til eiginna nota, þrátt fyrir bannið i annari 
málsgrein 3. greinar. t leyfinu, sem veita má fyrir 2 ár í senn, ber að taka 
fram, að það veiti ekki erlendum skipum heimild til fiskiveiða eða fiskverkun- 
ar i landhelgi, og ennfremur skal tekið fram, að leyfið falli hurlu, ef skilyrði 
þess sjeu eigi haldin í öllum greinum.

10 . gr.
Þegar afli er jafnframt verkaður í skipi, sem rjett hefir til fiskiveiða i 

landhelgi, skal það fyriríram setja lögreglustjóra trygging, er hann ákveður, fyrir 
afgjöldum, sem skipið kann að eiga að greiða. Skipstjóri skal fá vottorð um, 
að tryggingin sje sett, og sýna ef krafist er.

1 1 . gr.
Hlutafjelög hafa þvi að eins rjett til að reka fiskiveiðar og fiskverkun 

i landhelgi, að alt hlutafjeð sje eign islenskra ríkisborgara. Þó mega hlutafje- 
lög, er rikisborgarar annara rikja eiga hlut i, reka fiskiveiðar í landhelgi, ef 
meira en helmingur hlutafjárins er eign islenskra rikisborgara, fjelagið á heim- 
ili á íslandi, stjórn þess skipuð islenskum ríkisborgurum og sje helmingur 
þeirra búsettur þar.

Áður en hlutafjelag byrjar starfsemi sina skulu samþyktir þess sýndar 
lögreglustjóra á þeim stað, þar er fjelagið á heima, eða eigi fjelagið ekki heim- 
ilisfang á íslandi, þá á þeim stað, þar er fiskiveiðarnar byrja. Breyting á sam- 
þyktum skal á sama hátt sýna lögreglustjóra. Þessi tilkynning og sýning levsir 
ekki viðkomanda frá tilkynningarskyldu samkvæmt hlutafjelagslögunum. Sam- 
þyktirnar skulu meðal annars hafa inni að halda það ákvæði, að allir hlutir 
skuli skráðir á nafn, og að engin afhending eða afsal á hlutum sje gild, nema 
hún sje skriflega tilkynt fjelagsstjórn, er jafnóðum skal rita og ávalt hafa skrá 
yfir alla hluthafa, þar er þess er getið, hve mikið hver eigi af hlutafjenu. Lög- 
reglustjóri skal gæta þess, að samþyktirnar sjeu samkvæmar löggjöfinni.

12 . gr.
Með lögum þessum eru ekki skert á neinn hátt rjettindi þau, er sam- 

kvæmt sambandslögunum eru veitt dönskum rikisborgurum, eða þau rjettindi, 
sem samkvæmt rikjasamningum kynnu að vera veitt öðrum.

13. gr.
ólöglegar fiskiveiðar eða fiskverkun á íslenskum höfnum, á landi eða í 

landhelgi, varða sektum, frá 100—5000 kr.
Ef fleiri eru útlendir sjómenn á íslensku fiskiskipi en lög þessi heim-
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ila, varðar það 50—1000 kr. sekturn. Brot gegn 4. gr. laganna varða sektum, 
50—500 kr.

Brot gegn 5. og 10 . gr. laganna varða 100—2000 kr. sektuni.
Að öðru leyti varða ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi, aðrar en botn- 

vörpuveiðar, 200—10000 kr. sektum. Auk þess skulu upptæk öll veiðarfæri og 
hln ólöglega eöa óverkaða vciði skipsins og andvirðið renna í ríkissjóð. Ef 
miklar sakir eru, má ákveða að öll veiði, sem í skipinu er, sje upptæk, svo 
og umbúðir, ef veiðin er sild, sera söltuð er i tunnur.

Til greiðslu á sektum og kostnaði samkvæmt lögum þessum, má leggja
hald á viðkomandi skip, ef með þarf, og selja að undangenginni aðför.

, Mál eftir lögum þessum skal með fara sem almenn lögreglumál. Sektir
renna i rikissjóð.

14. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. júli 1922. Með iögum þessum eru feld úr 

gildi tilskipun 12. febr. 1872, lög nr. 28, 17. des. 1875, um breyting á þessari 
tilskipun, lög nr. 35, 27. sept. 1901, um fiskiveiðar hlutafjelaga .i landhelgi 
við ísland, lög nr. 10, 31. júli 1907, um breyting á framannefndum lögum, lög 
nr. 27, 11. júlí 1911, um breyting á sömu lögum.

(B. XXIII, 4).

Kd. 311. Frumvarp

til laga um að leggja jörðina Bakka með Tröllakoti i Tjörnesbreppi i Suður- 
Þingeyjars^slu undir sveitarfjelag Húsavíkurhrepps.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1 . gr.
Jörðin Ðakki með Tröllakoti í Tjörneshreppi skal lögð undir sveitar- 

fjelag Húsavikurhrepps frá 1. júni 1922.

2 . gr.
A sama tíma skal Húsavikurhreppur greiða Tjörneshreppi í eitt skifti 

fyrir öll sextán hundruð krónur og hafa lokið á tóif árum að gera akfæran 
veg að landamerkjum Bakka og Hjeðinshöfða.

3. gr.
Að öðru leyti eru skyldur og kvaðir, þar með talið þurfamannafram- 

færi, á þessum tveimur hreppum óbreyttar frá þvi, sem ákveðið er i stjórnar- 
ráðsbrjefi nr. 72, 4. júni 1912.
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£<1. 913. Lttg

uqi að veita rikinu einkarjett til þess að selja alt silfurberg, sem unnið verður 
á lslaudi.

(Afgreidd frá Ed. 6 . april).

1 . gr.
Ríkið skal eitt hafa einkarjett til þess að selja alt það silfurberg, sem 

uunið er eða unnið verður á Islandi.

2 . gr.
Stjórnarráðið gerir allar ráðstafanir, sem lúta að þvi að neyta þessa

einkarjettar og varðveita hann. Skal það semja og birta fyrirsögn um vinslu
ug sölu silfurbergs, með aðstoð sjerfræðings eða sjerfræðinga, og ákveða sektir
og aðrar refsingar fyrir brot og óhlýðni.

3. gr.
Lðg þessi ganga þegar i gildi.

(B. XXXI, 4).

(B. XXX, 5).

Ed. 313. Lttg

um breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði.

(Afgreidd frá Ed. 6 . apríl).

20. gr. laga nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í kaupstaðnum Hafn- 
arfirði, orðist þannig:

Niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum nær til allra, sem hafa fast að- 
setur i kaupstaðnum eigi skemur en þrjá mánuði. Reir skulu greiða þar fult
gjald eftir öllum efnahag sinum, nema þeir á gjaldárinu hafi lika haft fast
aðsetur annarsstaðar og goldið þar útsvar. Þá skal draga frá útsvarinu til- 
tólulega við þann tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki meira en þeir 
guldu þar.

Ef rekin er í kaupstaðnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, 
svo sem verslun eða einhver kaupskapur eða þilbátaútgerð, þá má leggja 
aukaútsvar á þá atvinnu, þó ekki sje rekin nema átta vikur og atvinnurek- 
andi hafi heimili annarsstaðar.

Á sildveiði, sildarkaup og sildarsölu, alls konar bræðsiu og verksmiðju- 
iðnað, á atvinnu útlendra og innlendra skipa við sildarverkun á höfninni, á



ábúð á jörð eða jarðarhluta, á leiguliða-afnot af jörð, þótt engin ábúð fylgi, 
og á lóðarafnot, ef lóðarafnotin gefa einhvern arð, má leggja útsvar, þótt sú 
atvinna sje rekin enn styttri tíma. A kaupfjelög og pöntunarfjelög má leggja 
útsvar, ef þau liafa levst borgarabrjef og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo 
sem hæfa þykir eftir árlegri veltu og arði i söludeild fjelagsins, þó svo, að 
eigi komi í bága við lög nr. 36, 27. júlí 1921, um samvinnufjelög.
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(B. XXIV, 7).

Ed. 314. Lög

um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum í Húsavíkurhreppi.

(Afgreidd frá Ed. 6. april).

1 . gr.
Af öllum útmældum eða afmörkuðum lóðum og lendum í Húsavikur- 

hreppi, sem ekki eru eign hins opinbera, skal greiða árlegt gjald í hreppssjóð, 
sem nefnist lóðargjald.

Hreppsnefndin ákveður upphæð lóðargjaldsins til eins eða fleiri ára 
í senn. Þó má ekki ákveða gjaldið lægra en l°/o og ekki hærra en 2% af 
virðingarverði bygðra og óbygðra lóða, og ekki lægra en Vs0/# nje hærra en 
l°/o af virðingarverði túna, erfðafestulanda og matjurtagarða. Gjaldið má aldrei 
vera minna en 2 — tvær — krónur.

Lóðargjaldið greiðist af verði þvi, sem lóðir eða lendur eru metnar af 
lögskipaðri fasteignamatsnefnd, sbr. lög nr. 22, 3. nóv. 1915, án tillits til 
mannvirkja, sem á þeim eru gerð. — Ef lóðir eru mældar út af nýju, milli 
þess sem reglulegt fasteignamat fer fram, skal verð þeirra ákveðið til bráða- 
birgða af jarðeignanefnd Húsavikurhrepps, samkvæmt gildandi lögum um 
fasteignamat. — Þar sem lóðir, lendur og mannvirki eru metin saman, ákveður 
byggingarnefnd og jarðeignanefnd, hve mikið af verðinu er í mannvirkjum og 
hve mikils virði lóð eða lenda er talin út af fyrir sig, en gerðir nefndanna 
skulu samþyktar af hreppsnefnd.

2 . gr.
Lóðargjald eftir lögum þessum greiðir eigandi, ef það er einstakur 

maður eða fjelag, en sje um leigðar lóðir eða lendur að ræða, þá greiðist lóð- 
argjaldið af eiganda leigurjettindanna.

3. gr.
Gjalddagi lóðargjalda er sá sami og gjalddagi annara hreppsgjalda. 

Lóðargjöldin má taka lögtaki.

A lþt. 1922. A. (31. lö g g ja farþ in g). 58
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4. gr.
Jarðeignanefnd Húsavíkurhrepps skal skipuð þremur mönnum, sem 

hreppsnefnd kýs til þriggja ára i senn, i fyrsta skifti strax eftir að lög þessi 
öðlast gildi. Skal nefndin hafa umsjón og eftirlit með jarðeignum hreppsins, 
eftir nánari fyrirmælum hreppsnefndar.

Heimilt er að skipa í jarðeignanefnd menn utan hreppsnefndar, og 
getur enginn hreppsbúi skorast undan að taka sæti í nefndinni og gegna störf- 
um í henni eitt kjörtimabil.

Ef sæli losnar i nefndinni áður en kjörtimabil er á enda, kýs hrepps- 
nefnd mann í hið auða sæti fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

(A. I, 12).

Ed. 215. Breytliigartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Við 13. gr. C. 2. (Bátaferðir).
a. Á eltir orðinu »vötnum« komi: alt að.
b. Aths. (Af þessari upphæð . . . Grímseyjar) falli niður.

(A. I, 13).

Ed. 216. Mefndarálit

um breytÍD gartillögur á þ in gsk ja li 215 v ið  frv. til fjárlaga fyrir árið  1923, 13. gr. C.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Nefndin hefir til þessa eingöngu unnið að þeim samgöngumálum, sem 
heyra undir 13. gr. C. i fjárlagafrumvarpinu eins og það var afgreitt frá neðri deild.

Komu þá fyrst til athugunar aðalstrandferðirnar, sem e.s. Sterling eru ætl- 
aðar, og fanst nefndinni ekki einungis nauðsynlegt að athuga þær á næsta ári 
(1923), heldur einnig á þessu yfirstandandi ári, bæði vegna þess gifurlega kostn- 
aðar, er þær hafa í för með sjer, og svo vegna þess ruglings, sem kominn er á
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aællun Sterlings, og ennfremur af því að nefndinni virtist ferðaáætlunin ekki sem 
haganlegust í tilliti til íerða e.s. Goðafoss.

Nefndin var því sammáia um það, að rjeltast mundi vera að semja nýja 
áætlun fyrir Sterling fyrir þelta ár, og vegna hinna miklu útgjalda, sem þessum 
strandferðum fylgdu, að láta skipið ekki byrja strandferðir næsta ár fyr en um
20. apríl.

Nefndin sendi þvi 2 menn á fund framkvæmdastjóra Eimskipafjelagsins, 
hr. E. Nielsen, til þess að ráðgast við hann um málið og fá hann til þess að 
mæta á fundi nefndarinnar til enn frekari ráðagerða.

Herra E. Nielsen varð við þessum tilmælum nefndarinnar og gaf henni á
fundinum ýmsar upplýsingar í þessu máli.

Margir nefndarmanna höfðu haft þá skoðun, að það mundi draga úr 
tekjuhallanum hjá Sterling, ef hann væri látinn fara nokkrum sinnum til útlanda, 
en framkvæmdarstjórinn sýndi fram á það, að hjer væri það gagnstæða. I^úværi 
ekkert til fyrir það skip að flytja nema kol frá Englandi, sem ekki borguðu einu 
sinni helminginn af kostnaðinum við ferðina, og væri því betra að leggja skip- 
inu bjer við hafnargarðinn en að senda það i slíkar ferðir.

Framkvæmdarstjórinn var nefndinni sammála um það, að nægilegt væri 
að láta Sterliug fara að eins 4 ferðir fram og til baka kringum landið það sem 
eftir er af árinu og að fyrsta ferðin byrjaði um 25. aprii, og færi þá austur um
land, þar sem Goðafoss færi vestur um land litlu siðar. Það var lika meining
margra nefndarmanna, að heppilegast mundi vera, að strandferðirnar næsta ár 
(1923) byrjuðu ekki fyr en um líkt leyti, með tilliti til kostnaðarins, og fól nefndin 
því framkvæmdarstjóranum að semja uppkast að nýrri áætlun fyrir bæði árín, 
og varð hann við þeim tilmælum. Sendi hann svo nefndinni þetta ferðaáætlunar- 
uppkast fyrir yfirstandandi ár, en taldi ónauðsynlegt að semja áætlun fyrir 1923, 
þar sem þingið yrði komið saman aftur nokkru áður en sú ferðaáætlun kæmi 
til framkvæmda.

Með áætlun herra E. Nielsens fylgdu 2 brjef, þar sem hann meðal annars 
bendir á það, að með þessari ferðaáætíun fái allar hafnir svoleiðis samgöngur, að 
þær megi við una, þar sem teknar eru upp um 50 bafnir kringum land og skipið 
á að koma við á þeim langflestum í hverri ferð, enda telur hann það muna til- 
tölulega litlu á kostnaðinum, þó viðkomustöðum sje fjölgað, þegar hvort sem er 
eigi að gera það út á þessum tima frá i april til i nóvember, og á þeim tima 
þurfi að greiða vátryggingargjöld, kaup og fæðisgjöld, vexti og ýmisl. annað. 
Telur kostnaðaraukann lítið annað en kol og aukaborgun til skipshafnar fyrir 
yfirvinnu.

Samvinnunefndin athugaði svo áætlun þessa og hafði einkum það við 
hana að athuga, að hafnirnar við Gilsfjörð voru ekki á henni, eins og samgöngu- 
málanefnd Nd. hafði farið fram á. Fá voru nokkrir nefndarmanna þeirrar skoð- 
unar, að sleppa mætti úr ferðinni austur um land, sem byrjar 29. júti, eða þá 
fækka viðkomustöðum í þeirri ferð. Enn fremur var talað um, að fæðispeningar 
á Sterling væru ærið háir, og það miðað við, meðal annars, það sem heyrst hafði 
um fæðissölu á es. Sirius. Loks kom fram ósk um það, að neðan á áætlunina 
væri sett sú athugasemd, að Sterling færi upp í Borgarnes þegar svo bæri undir, 
að hann lægi hjer ónotaður, en þörf væri fyrir að fá hann þangað. Pessi athuga- 
semd hefir lika staðið áður á áætlun Sterlings.
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Var formanni nefndarinnar falið að tala um þessi atriði við framkvæmdar- 
stjóra E. Nielsen, og svaraði hann þeim á þessa leið:

1. Á hafnirnar í Gilsfirði taldi hann ógerning að ætla Sterling að fara, vegna
skerja og grunnsævis og þess, að Sterling væri tiltölulega djúpskreitt skip, í 
hlutfalli við stærð. Bar hann sjer í lagi fyrir sig ummæli hafnsögumannsins í 
Stykkishólmi, sem aftók með öllu að taka að sjer hafnsöguna þangað, og 
færði ýms rök að því, að þetta væri ógerningur. Kvaðst E. Nielsen treysta 
orðum þessa manns svo vel, að hann gæti ekki annað en tekið þau til 
greina.

2. Að sleppa úr einni ferðinni (29. júlf) var E. Nielsen mótfallinn, en taldi
nokkurn sparnað í því (2—3 þús. kr.) að strika út nokkra lítt þarfa við-
komustaði, og var þess fremur fýsandi, ef nefndin vildi svo vera láta.

Um fæðissöluna á Sterling hafði hann góð orð og kvaðst mundu tala
um það við brytann, en um þessa lágu fæðissölu á e.s. Sirius sannaði hann 
skjallega að væri missögn.

3. Um viðkomu Sterlings i Borgarnesi kvaðst hann ekki álíta að nauðsyn bæri 
til, þar sem e.s. Suðurland væri ætlað að fara þær ferðir, sem e.s. Skjöldur
ekki dygði ti), og á hinn bóginn, að Borgnesingar fengju frían flutning á
verulegum vörusendingum, sem Eimskipafjel. fsl. flytti út, en kvaðst þó
mundu sjá um, að skip ríkisins yrði sent þangað, ef e.s. Suðurland hrykki
ekki til, og tók þá helst á e.s. Borg.

Að fengnum öllum þessum upplýsingum kom nefndarmönnum saman um
að samþykkja áætlunina óbreytta, þar sem ekki fjekst samkomulag um það að 
strika út nokkrar hafnir í öllum landsfjórðungunum i hinni umræddu ágúst- 
ferð Sterlings.

Þó vill nefndin láta þess getið, að ef nægilegar sannanir kæmu fram um 
það, að gerlegt sje að láta Sterling koma við á höfnunum við Gilsfjörð, þá sje 
það ósk nefndarinnar, að svo verði gert.

Kom þá til að athuga um fjárupphæð þá, sem í fjárlagafrumvarpinu, 13.
gr. C., er ætluð til strandferða, og voru allir nefndarmenn á því, að láta hana
standa óhreyfða og að hún, þrátt fyrir nokkurn sparnað á Sterling við fækkun
ferðanna, væri þó síst of há.

Þá komu til umræðu flóabátarnir. Höfðu nefndirnar hvor í sínu lagi 
gert uppástungur um ákveðnar upphæðir til hvers báts, en sem ekki voru sam- 
hljóða. Eftir nokkrar umræður^ um málið komst samvinnunefndin að þeirri niður- 
stöðu, að láta upphæðina vera óskifta til næsta þings, en aðeins gefa stjórninni 
heimild til þess að borga út það, sem nauðsynlegt væri, til þeirra báta, er vegna 
fastra póstferða yrðu að byrja ferðirnar á nýári, í hlutfalli við allan slyrkinn og 
timann frá áramótum til þess er næsta þing væri búið að ráða ráðum sínum um 
alla þessa styrki, og gæti stjórnin þá tekið tillit til tímans, sem bátunum er ætlað 
að ganga, og þess er þeir væru óumflýanlega nauðsynlegir vegna póstflutninga.

Samræmisins vegna taldi nefndin rjettast að íella burtu athugasemdina í 
fjárlagafrumvarpinu um Grímseyjar-bátinn, en vill ekki láta skilja það svo, að 
hún sje mótfallin því á sínum tíma, að Grímseyingar fái þennan styrk.
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Hvað viðvikur aðalupphæðinni til bátaferða á ílóum, fjörðum o. s. frv. 
þá telur nefndin rjett, að upphæðin, 100000 kr., sje látin standa óbreytt, en leggur 
til, að framan við hana bætist orðið: alt að.

Alþingi, 6 . april 1922.

H. Steinsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. Ed.-n. og samv.nefndar. framsögumaður i Ed.

Magnús Pjetursson, Þorsteinn Jónsson,
skrifari samv.nefndar og Nd.-n. framsögumaður í Nd.

Guðm. Guðfinnsson, 
skrifari Ed.-n.

S. H. Kvaran. Hjörtur Snorrason. Sveinn Ólafsson.

Sigurður Stefánsson. Hákon J. Kristófersson.

(B. XXXII, 5).

Wd, 317. Frumvarp

til hafnarlaga fyrir ísaQörð.

(Eftir 2. umr. í Nd.). 

Samhljóða þskj. 103, með breytingunni á þskj. 204.

(A. XV, 3).

Ed. 218. IVefndarálit

um frumvarp til laga um framlenging á gildi laga um útflutningsgjald.

Frá fjárhagsnefnd.

Pá er lög þessi um útflutningsgjald voru afgreidd á siðasta Alþingi, 
þótti sennilegt, ef ekki víst, að fella mætti þau úr gildi við næstu áramót.
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Því miður hafa þær vonir brugðist, svo að þörf rikissjóðs fyrir tekjur 
þær, sem útflutnÍDgsgjaldið gefur, er nú enn þá brýnni en sjáanlegt var, er 
lögin voru sett.

Nefndin leggur því einróma til, að frumvarpið verði samþykt.

Alþingi, 6. apríl 1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. og framsögum. fundaskrifari.

S. H. Kvaran.

(B. XXXVII, 3.).

Ed. 310. Nefndarálit

um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 34, 22. nóv. 1918, um skemtanaskalt.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir fallist á frumvarp þetta- og leggur til, að það sje samþykt 
óbreytt, og er með því tekinn af allur vafi um það atriði, sem frumvarpið 
ræðir um.

Reglugerð um skemtanaskatt mun enn þá hvergi hafa verið samin bjer 
á landi nema i Reykjavík einni og ísafirði, en í þeim reglugerðum er svo 
langt gengið um skattakröfuna, að varla sýnist verjandi eftir efni og anda 
laganna. T. d. virðist það litt verjandi að telja alla fyrirlestra til skemtana, 
því þótt fara megi með flest efni svo, að nokkur skemtun geti orðið að, þá 
er þó aðaltilgangur fyrirlestranna að veita fræðslu um eitthvert tiltekið efni, 
en reglugerðin leyfir ekki undantekningar i þessu efni, nema um alþýðufræðslu 
stúdentafjelagsins eða aðra jafnódýra fræðslu sje að ræða. Því alvarlegra sem 
efni fyrirlestranna er, þvi siður verður það viðeigandi að telja þá til skemt- 
ana, en hjer i höfuðstað þessa lands þarf að borga skemtanaskatt af trúmála- 
erindum, og virðist stjórn þessa bæjar lita á þau með nokkuð óvenjuleg- 
um augum.

Nú má gera ráð fyrir, að reglugerðum um skemtanaskatt fjölgi til 
muna á næstu árum, og leyfir nefndin sjer þess vegna að mæla með því við 
landsstjórnina, að hún gjaldi varhuga við að staðfesta slikar reglugerðir, ef þar 
er gengið of nærri visindalegri starfsemi, andlegum efnum, almennri fræðslu 
eða listum.



Lögin um skemtanaskatt hafa áreiðanlega ekki verið sett í því skyni 
að verða þeim til hnekkis.

Alþingi, 6 . april 1922.

Sigurjón Friðjónsson, S. H. Kvaran,
formaður. fundaskrifari og framsögumaður.

Jóh. Jóhannesson.
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(A. I, 14).

Ed. 330. Breytlngartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá Karli Einarssyni.

1. Við 11. gr. B. 6. (Landhelgisgæsla). *
Fyrir »30000« komi .................................................. 100000
Til vara .........................................................................  70000

2. — 16. — 36. (Björgunarskipið Þór).
a) Fyrir »20000« k o m i .................................................. 40000
b) Á eftir liðnum komi athugasemd, svo hljóðandi:

Landsstjórninni heimilast að greiða kostnað við 
skoðun skipsins i þurkvi.

G r e i n a r g e r ð .

Jeg læt mjer nægja að visa i skjöl þau, sem legið hafa fyrir fjárveitinga- 
nefndum þingsins og eru þessi:

1. Tilkynning frá Fiskiþinginu, dagsett 10. mars 1922.
2. Tvö brjef frá mjer, dagsett 14. og 25. s. m., með þarnefndum fylgiskjölum, 

og hljóða þau svo:

Fylglskjal I.
Reykjavík 10. mars 1922.

Á fundi Fiskiþingsins hinn 25. febr. þ. á. bar bankastjóri Magnús Sig- 
urðsson fram svo hljóðandi tillögu:

»Með þvi að Fiskiþingið álítur útgerð björgunarskipsins »Þórs« mesta 
nauðsynja fyrirtæki, sem þegar hefir unnið landinu mikið gagn og muni 
gera það framvegis, þá skorar það á Alþingi að veita að minsta kosti sömu 
fjárhæð til útgerðar skipsins og veilt var i fjárlögunum árið 1922.«
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Svo hljóðandi viðaukatillögu bar Hermann Þorsleinsson upp:
»Einnig telur Fiskiþingið sjálfsagt, að landsstjórnin fái skipið til 

notkunar við strandgæslu umhverfis landið á þeim tima árs, er skipið ekki 
þarf að vera við Vestmannaeyjar.«

Þelta tilkynnist hjer með hinni háltvirtu fjárveitinganefnd, að var samþykt.

Virðingarfyllst.

Jón E. Bergsveinsson. Sveinbjörn Egilson.

Til fjárveitinganefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal I I  a.

Alþingi, 14. mars 1922.

Jafnframt þvi að senda háltv. fjárveitinganefndum Alþingis innlagða 
áskorun til min frá Björgunarfjelagi Vestmannaeyja, er samþykt var á aðalfundi
26. f. m,, skal jeg fara fram á, að nefndirnar vildu leggja til að slyrkurinn til 
skips fjelagsins, es. Þórs, verði ekki færður niður úr því, sem hann er nú í gild- 
and fjárlögum, og stjórnin fái heimild til að nota skipið frekar en gert hefir 
verið, og leyfi mjer um þetta atriði að visa í samþykt Fiskiþingsins, er afgreidd 
mun hafa verið nýlega til nefndanna.

Virðingarfyllst.

Karl Einarsson.

Til fjárveitinganefnda Alþingis.

Fylgiskjal II b.

Á aðalfundi Björgunarfjelags Vestmannaeyja, sem haldinn var sunnudag- 
inn 26. dag febrúarmánaðar þ. á., var í einu hljóði samþykt eftirfylgjandi áskorun 
til þingmanns kjördæmisins:

»Með því að fundurinn lítur svo á, að eftirlits og björgunarstarf 
»Þórs« sje lífsskilyrði fyrir Eyjarnar, skorum vjer fastlega á þingmann kjör- 
dæmisins að gera sitt ítrasta á Alþingi því, er nú er háð, til þess að útvega 
nægilegan slyrk til úthalds skipsins, að því frádregnu, sem hjerað vort getur 
af mörkum látið i þessu skyni«.

Vestmannaeyjum, 28. febrúar 1922.

Jón Einarsson, Jón Kristgeirsson,
fundarstjóri. fundarritari.
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Þar sem jeg hefi ekki sjeð neinn árangur af brjefi mínu 14. þ. m. frá 
háttv. fjárveitinganefnd, um að færa upp styrk þann, sem björgunarskipinu »Þór« 
er ætlaður i fjárlagafrv., skal jeg enn ítreka beiðni mína og jafnframt skýra frá 
því, hvað Vestmannaeyjar hafa látið af höndum rakna, til þess að kaupa og 
halda úti skipi þessu:

Fylglahjal III a.

Alþingi, 25. mars 1922.

1. Verð skipsins komins til landsins
frá ríkissjóði .. ..................

2. Rekstur þess 1920 rúmar ...........
3. — 1921 -r- 40 þús. kr. frá rikissjóði (a
4. — 1922 úr bæjarsjóði...

c

kr. 310000
— 90000 kr. 220000

.   —  101000
177 þús.) ... — 137000

........................... — 40000
Áætlað þar að auki, að viðbættum 40 þús. kr. úr ríkissjóði ... — 18000

Alls krónur 516000
en í þessu er ekki talin fyrning á skipinu.

Það sem Vestmannaeyingar telja skipi þessu til gildis, er aðallega tvent:
1. Björgun mannslífa, og hefir það orðið til að bjarga báti og 6 mönnum úr 

bersýnilegum voða, auk aðstoðar ýmiskonar, sem ekki er hægt að segja um, 
nema bjargað hafi bæði verðmæti og mannslífum.

2. Eftirlit með fiskveiðunum. Peir eru þess fullvissir, að þriðjungur aflans í 
fyrra hafi verið þessu eftirliti að þakka, og máske meira.

Jeg legg hjer með skýrslu um afla, talinn i skipp. í þurrum fiski. og
um bátatölu fyrir nokkur ár, og sjest á henni, að árið 1920 er þar ianghæst, 
enda byrjaði »þór« þá starfsemi sína. Árið 1921 er að tillölu nokkru lægra, 
en þess ber að gæta, að »vertið« var alveg óvenjulega Ijeleg til 20. apríi, en
þá kom fiskur á djúpmið, en þar hefði verið ógerningur að stunda veiðar 
innan um fjölda botnvörpuskipa, ef »Rór« hefði ekki verið þar til að gefa 
þeim upplýsingar um, hvar veiðarfæri Eyjamanna voru (net og línur). Sjó- 
menn Eyja hafa lýst þvi yfir, -að mestan þann afla, er þeir fengu i lok ver-
tiðarinnar, sje eftirliti »Þórs« að þakka, en þá kom á land fullur helmingur
vertlðaraflans.

Mjer finst nú, að skerfur Eyjamanna til framleiðslu útflutningsvöru lands- 
ins sje nú svo álitlegur, að ekki beri að eyða þessari atvinnu þeirra, en svo tæri 
óneitanlega, ef ekki er hægt að hafa um vertiðina stöðugt eftirlit við Eyjarnar, og 
svo má heldur ekki gera litið úr auknu öryggi þeirra, er sjóinn stunda, og eigna 
þeirra.

Að endingu skal jeg taka fram, að á þessu ári þarf að leggja skipinu í 
þurkví og fara fram aðalskoðun, en þessu fylgir kostnaður, jafnvel þótt ekki 
þyrfti neinnar verulegrar aðgerðar við.

Þegar litið er á alt þetta, og þar með hvað Eyjamenn hafa lagt á sig í 
þessu velferðarmáli landsins, þá verð jeg að lita svo á, að það sjeu banaráð við 
þelta fyrirtæki, ef skipinu er að eins ætlaður 20 þús. króna styrkur næsla ár.

Alpt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 59



Jeg vil því ítreka beiðni mina í ofangreindu brjefi og vísa til áskorunar 
Fiskiþingsins um þetta mál.

Frá eigin brjósti vil jeg enn taka fram, að ef háttv. nefndarmenn deyða 
þetta fyrirtæki okkar, þá spara þeir eyrinn, en týna krónunni.

Virðingarfylst

Karl Einarsson.

Til fjárveitinganefnda Alþingis.
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Fyiglshfal IH  b.

Simskeyti til þingmanns Vestmannaeyinga frá bæjarfógetanum s. st., dags.
24. mars 1922.

Framleiðsla fiskjar i Vestmannaeyjum á árunum 1913 til 1921 inci. og 
tala mótor- og róðrarbáta, sem stunduðu fiskiveiðar hjer á sama tíma, er sem 
hjer greinir:

1913 skippund fiskjar 9900, mótorbólar 64, róðrarbátar 3
1914  — 1 0 8 0 0 , ---- 6 1 , -----  4
1915  — 1 2 0 0 0 , ---- 6 0 , -----  13
1916  — 12800, ----- 6 4 , -----  17
1917  — 1 3 3 0 0 , ---- 6 7 , -----  11
1918  — 1 4 2 3 4 , ---- 6 5 , -----  13
1919   — 1 6 3 5 0 , ---  6 2 , -----  9
1920  — 2 1 4 0 5 , ---  67,   8
1921  — 2 2 3 4 1 , ---  7 3 , -----  4

Samtals skippund 133130, mótorbátar 583, róðrarbátar 82

Bæjarfógeti.

(B. XXVIII, 5).

H(l. 221. Breytingartlllaga

við frumvarp til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.

Flutningsm.: Hákon Kristófersson.

Við 1. gr.
Siðasta málsgrein orðast svo:
Ekki er heimilt að leggja aukaútsvar á útvegsmenn úr öðrum hreppi i 

sama sýslufjelagi eða við sama fjörð eða flóa, sem útræðið er í, ef á þá er lagt 
útsvar í sveitarfjelagi þeirra.
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um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá fjárveitinganefnd.

Þegar litið er á fjárlagafrumv. fyrir 1923 eins og það var lagt fyrir þingið, 
þá leynir það sjer ekki, að þar heflr verið gætt meiri sparnaðar en yfirleitt hefir 
átt sjer stað f fjárlðgum undanfarandi ára. Það skal einnig sagt fjárveitinganefnd 
Nd. til lofs, að hún hefir gert sjer alt far um að draga úr gjöldum ríkissjóðs, og 
hún hefir gengið þeim mun lengra i sparnaðaráttina en stjórnin, sem það hefir 
sýnilega verið tilætlun hennar að skila fjárlagafrumvarpinu tekjuhallalausu, eða 
þó öllu heldur með tekjuafgangi. Pótt nefndinni tækist nú ekki þessi lofsverða 
viðleitni, þá má þó segja, að meðferð Nd. á fjárlagafrumv. hefir verið nærri lagi 
og mikið betri en venja hefir verið til, þar sem hún hefir skilað því frá sjer 
með um 16 þús. kr. minni tekjuhalla en stjórnin hafði gert ráð fyrir, eða með 
181729,22.

Þegar nú litið er á frumvarpið i heild sinni og það athugað, hve mjög 
er ætlast til að dregið verði úr öllum verklegum framkvæmdum, þá verður naum- 
ast sagt, að það hafi verið hægðarleikur að minka þennan halla að miklum 
mun. Nefndin leit þó svo á, að henni bæri að stefna að þvi marki að skila fjár- 
lögunum sem hallaminstum, og eins og sjest á breytingartillögum hennar hefir 
henni tekist að færast nær þvi marki, þar sem tekjuhallinn yrði að eins um 68 
þús. kr., ef tillögur hennar næðu fram að ganga. Nefndin hefir orðið að fella 
niður nokkra liði i frumvarpinu og synja ótal fjárbeiðnum. Það kann þvi sumum 
að virðast, að hún hafi gengið fulllangt í sparnaðaráttina. En hún hefir engan 
veginn sjeð sjer fært að vera örlátari i þetta sinn.

I.

Við lekjuhlið frumvarpsins hefir nefndin ekki gert margar breytingar. Hún 
lítur svo á, að yfirleitt sjeu tekjuliðirnir mjög varlega áætlaðir, enda er það nauð- 
synlegt, þar sem altaf má gera ráð fyrir, að gjöldin fari meira eða minna fram 
úr áætlun. Nefndin verður þó að lita svo á, að tekju- og eignarskatturinn sje 
óþarflega lágt áætlaður með kr. 800000. Þegar þess er gætt, að talsverðar likur 
eru til, að þessi skattur muni á yfirstandandi ári fara allmikið fram úr þessari 
upphæð, og hins vegar litið á útlitið til lands og sjávar það sem af er þessu ári, 
þá virðist ekki ógætilega farið, þótt skatturinn sje áætlaður 900 þús. kr.

f tekjubálki frumvarpsins er bifreiðaskatturinn áætlaður 30 þús. kr. Það 
hefir verið rjettilega bent á það i þinginu, að þvi aðeins bæri að telja þessa upp- 
hæð með tekjum rikissjóðs, að það væri einnig tekið fram gjaldamegin, bvernig 
henni yrði varið, og fyrv. fjármálaráðh. hefir skýrt svo frá, að hún væri innifalin 
i Qe því, sem ætlað er til viðhalds flutningabrauta og þjóðvega. Nefndin befir átt 
tal við vegamálastjóra um þetta atriði, og beldur hann því eindregið fram, að

(A. I, 15).

E<l. 2 2 S . W e fn d a rá lit
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samkvæmt lögum 27. júní 1921, um bifreiðaskatt, eigi þessi skattur alls ekki heima 
i fjárlögum, þar sem honum skuli verja samkvæmt tillögum vegamálastjóra til að 
gera slitlag á þá akvegi, sem verst verða úti af akstri bifreiða. Vegamálastjóri 
heldur því enn fremur fram, að ekki geti komið til mála, að það fje, sem áætlað 
er í frumvarpinu til viðhalds akbrauta og þjóðvega, verði skert að þeirii upphæð 
sem bifreiðaskattinum nemur. Nefndin hefir þvi talið rjett að fella skattinn niður 
úr tekjuhlið frumvarpsins.

Þar sem samþykt hefir verið að setja skólagjöld við þá skóla landsins, 
sem taldir eru í 14. gr. III—VII., þá þykir nefndinni viðeigandi að telja þau til 
tekna, og þykir ekki óvarlegt að áætla þau 5000 krónur.

II.
Pá skal vikja að gjaldahlið frumvarpsins og þeim breytingum, er nefndin 

leggur til að þar sjeu gerðar.

12 . gr.
Eyrarsveitarhreppur er þannig settur, að hann á erfitt til læknissóknar, 

og leggur því nefndin til, að honum verði veittar 200 kr. af þeim styrk, er ætl- 
aður er hreppum, sem eiga erfiða læknissókn.

Styrkinn til Andrjesar Fjeldsteds augnlæknis vill nefndin lækka niður i 
1500 kr., þar eð hún telur ekki rjett, að þessi læknir hafi hærri styrk en aðrir 
læknasjerfræðingar, er styrks njóta og kensluskylda hvilir á. Þar sem tveir sjer- 
fræðingar í augnsjúkdómum eru nú búsettir í Reykjavik, þótti nefndinni rjett að 
binda ekki styrkinn til augnlækningaferða kring um land við ákveðið nafn. En 
að sjálfsögðu gerir nefndin ráð fyrir, að A. Fjeldsted sitji fyrir þessum styrk, ef 
hann vill nota hann.

Nefndin leggur til, að slyrkur til Önnu Breiðfjörð til hjúkrunarnáms falli 
niður, og byggir þá tillögu sína á því, að tiltölulega litill árangur hefir orðið af 
þeim styrkjum, sem á undanförnum árum hafa verið veittir til hjúkrunarnema.

13. gr.
í fjárlagafrnmvarpi voru ætlaðar 10000 kr. til aðgerðar og endurbygg- 

ingar Flóabrautarinnar. Á undanförnum árum hefir talsverðu fje verið varið til 
þessarar brautar, gegn þvi að Árnessýsla legði fram nokkurn hluta kostnaðar. 
Sýslan hefir nú i seinni tíð ekki getað fullnægt þessu skilyrði, og þvi orðið að 
flýja á náðir rikissjóðs, einnig með þann hluta, er henni ber að greiða. Pað er 
þvi komið svo nú, að sýslan skuldar rikissjóði rúmlega 33 þús. kr., sem varið 
hefir verið til þessarar vegalagningar. Nefndinni virðist þvi óhjákvæmilegt að stöðva 
þessa vegagerð í bili, þar sem ekkert útlit er fyrir, að svo bráðlega rakni úr 
hinum bága fjárhag sýslunnar, að hún geti lagt fram sinn hluta.

Laun vitavarða vill nefndin hækka úr 20500 kr. i 20800 kr. og leggur 
til, að núverandi vitaverði við Gróttuvitann verði af þessari upphæð veittar 300 
kr. sem persónuleg launaviðbót. Sá maður, sem nú gegnir þessu starfi, er orðinn 
aldraður, fjelítill og fatlaður og hefir gegnt starfinu um 25 ár, og því ekki nema 
maklegt að veita honum þessa litlu uppbót.
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14. gr.
Styrkurinn til kennara í sögu og málfræði ísl. tungu við Há- 

skólann var feldur í neðri deild. íslensku fræðin finst nefndinni að síst 
beri að vanrækja við þá stofnun, en hitt ætti miklu frekar að vera hlutverk 
löggjafarvaldsins að hlynna að þessum sjálfstæðasta kjarna Háskóla vors. Pað 
mundi og síst verða til að auka álit vort með erlendum þjóðum, ef vjer nú fær- 

I um að takmarka kenslu í þeim fræðigreinum, sem segja má að vjer höfum sjer-
i þekkingu á fram yfir aðrar þjóðir, og einna helst stuðla að þvi að gefa háskól-

anum vísindalegan blæ og auka athygli erlendra námsmanna á honum. Því verð- 
j ur hinsvegar heldur ekki neitað, að það væri hálfóviðfeldin meðferð á þeim
\ manni, sem gegnir þessu starfi, ef hann nú alt í einu yrði sviftur þessum styrk,
; eftir að hann hefir afsalað sjer öðru lífvænlegra starfi og eftir að ríkisstjórnin og
j undanfarin þing hafa fyllilega gefið honum í skyn, að hann mætti vænta þess,
j  að þetta yrði lifsstarf hans. Nefndin verður þvi að telja sjálfsagt, að honum
j  verði veittur sá styrkuT, sem stjórnin ætlaði honum.

Þá leggur nefndin til, að 3 gjaldliðir við skólann á Hólum verði nokkuð 
i færðir niður, og fær ekki belur sjeð en að á þennan hátt fáist betra samræmi
j  milli gjalda þess skóla og skólanna á Hvanneyri og Eiðum.
j Styrkinn til kvennaskólans i Reykjavik vill nefndin hækka um 2000 kr.

1 þessum skóla eru nú um 120 námsmeyjar; er því auðskilið, að til hans verður 
; að verja miklum kenslukröftum, auk þess sem skólinn verður einnig að greiða

háa húsaleigu. Ef litið er á kostnað við aðra skóla með álíka mörgum nemend- 
; um, þá má segja, að þessi skóli haldi mjög vel á því fje, sem honum er veitt úr
j  ríkissjóði. Slyrkhækkun nefndarinnar er bundin við tölu námsmeyja, og á þann
j  hátt meiri hvöt fyrir skólann að færa ekki inn kvíarnar að mun. — I  samræmi
! við þetta hefir nefndin breytt styrknum til kvennaskólans á Blönduósi, þannig að
j  af aðalstyrknum eru teknar 600 kr. og lagðar við styrkinn, sem miðaður er við
! námsmeyjaQöldann.

Þar sem telja má víst, að samþykt verði að setja skólagjöld fyrir innan- 
j bæjarnemendur við flesta landsskólana, og þar á meðal við gagnfræðaskólann
I á Akureyri, þá virðist eðlilegast, að slík gjöld yrðu einnig sett við Flensborgar-
] skólann. Nefndin verður þvi að telja rjett, að með tilliti til þessa verði styrkur

sá, er skólanum er ætlaður úr landssjóði, færður niður i 14000 kr.
Forstöðukona heyrnar- og málleysingjaskólans hefir sótt um 1500 kr. til 

að kynna sjer nýja kensluaðferð, sem aðallega er fólgin í því að kenna dauf- 
dumbum bórnum að tala. Nefndin vill síst amast við þvi að þessum olnboga- 
börnum þjóðfjelagsins veitist svo fullkomin kensla sem föng eru á, og leggur þvi 
til, að 1000 kr. verði veittar i þessu skyni.

15. gr.
Pjóðskjalaverði hefir verið veitt nokkur upphæð undanfarandi ár til að 

láta afrita og ljósmynda merk erlend skjöl, er varða ísland. Nefndin telur ekki 
; fært að fella alveg niður þessa styrkveitingu, en leggur hinsvegar til, að hún verði

nokkru lægri en áður, eða 1000 kr.
Styrk til kaupstaðabókasafna vill nefndin bækka um 500 kr., og ætlast
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hún til, að þeirri viðbót verði varið til bókasafnsins á Seyðisfirði, auk þess styrks, 
sem það fær af því fje, sem ætlaður er slikum söfnum. Bæjarbúar á Seyðisfirði 
sýna safni þessu mikla rækt og hafa bækkað fjárframlag til þess upp í 1000 kr. 
og treysta því, að að minsta kosti jafnhár styrkur fáist úr ríkissjóði. Nú þarf að 
semja skrá yfir safnið og kaupa skápa, svo að það fer ekki bjá þvi, að kostnaður 
verður mun meiri en undanfarin ár. Þykir því rjett að ljetta ofurlítið undir með 
þessu fyrirtæki.

Þá vill nefndin hækka lítið eitt styrkinn til Þjóðvinafjelagsins, og telur 
rjett að það njóti ekki minni styrks en Listvinafjelagið. Því er lagt til, að hvoru 
þessara fjelaga verði veittar 1000 kr.

Dansk-islandsk Samfund hefir undanfarin ár haft nokkurn styrk úr rik- 
issjóði. Þetta Qelag má teljast mjög þarft, þar sem það árlega gefur út allmikið 
af ýmsum fræðandi ritum, er varða ísland. Nefndinni þykir því ástæða til, að fje- 
lagið fái að halda þeim litla styrk, sem það hefir haft.

Eíns og kunnugt er hefir verið stofnaður sjóður til minningar um Stefán 
Stefánsson skólameistara. Það er ætlast til að sjóði þessum verði varið til ránn- 
sókna á náttúru landsins. Til þess að sjóður þessi geti vaxið nokkuð hraðar og 
komið fyr að notum hefir verið ákveðið að leita samskota til hans og að þeim 
samskotum verði varið til að gefa út Flóru íslands. Með þvi að ætlast er til, að 
ágóðinn af útgáfunni renni inn í sjóðinn, þá virðist nú vel til fallið, að þingið 
sýni minningu þessa merkismanns þann sóma að veita nokkra fjárhæð úr ríkis- 
sjóði til eflingar þessara samskota.

Styrkinn til Páls ísólfssonar leggur nefndin til að Iækka, þótt henni sje 
það ljóst að þessi maður væri verður hærri styrks, ef fjárhagurinn leyfði. Þegar 
klipið er meira og minna af svo að segja bráðnauðsynlegum verklegum fram- 
kvæmdum, þá getur tæplega talist verjandi að veita meira fje til sönglistarinnar 
hjer á landi en gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi.

Styrkinn til skálda og listamanna lætur nefndin standa óbreyttan, en vill 
jafnframt láta þess getið, að hún telur sjálfsagt, að af þeim styrk verði skáldun- 
um Einari H. Kvaran og Guðm. Friðjónssyni veittar jafnháar upphæðir og áður.

Þá leggur nefndin til, að styrkurinn til Guðm. Bárðarsonar verði færður
niður í 1200 kr., og telur eftir atvikum eðlilegt, að honum sje gert jafnhátt und-
ir höfði og Bjarna Sæmundssyni og Helga Jónssyni.

16. gr.
Búnaðarfjelag íslands hefir litið svo á, að það væri eitt af hlutverkum 

þess að hafa með höndum leiðbeiningu og umsjón með garðyrkjustarfsemi í 
landinu, enda hefir það nú sjerstakan mann til þess, launaðan af þvi fje, sem þvi 
er veitt úr ríkissjóði. En auk þessa er hjer garðyrkjufjelag og garðyrkjustjóri, sem 
ríkið kostar með talsverðum fjáiframlögum. Með þessu móti er i raun og veru 
tviborguð umsjón garðyrkjunnar. Þetta virðist nefndinni, að ekki megi eiga sjer 
stað til lengdar, og þótt hún að þessu sinni ekki vilji leggja til, að laun garð- 
yrkjustjóra falli niður, þá telur hún þó rjett, að þau verði lækkuð nokkuð og 
styrkurinn til fjelagsins tekinn af.

Með því að ekki er líklegt, að menn ráðist í stórvægileg raforkufyrirtæki
á næstunni, svo mikil sem fjárkreppa er nú og dýrtíð, þá sjer nefndin ekki, að
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mikill skaði sje skeður, þólt feldur sje niður styrkur sá, sem ætlaður er til leið- 
beiningar um raforkunotkun.

Nefndin átti tal við Gísla Guðmundsson gerlafræðing um kjötverkunar- 
rannsóknir hans. Skildist nefndinni svo sem hann legði ekki neina áherslu á ut- 
anfararstyrk, þótt hann hins vegar teldi nauðsynlegt, að rannsóknum og tilraun- 
um viðvikjandi kjötverkun yrði haldið áfram. í þessu sambandi taldi hann gagn- 
Iegt, að nokkurt fje yrði veitt til umbúða og sölutilrauna á niðursoðnu kjöti. 
Fjelst nefndin á tillögur hans, og eru breytingartillögur hennar í samræmi við það.

Þar sem dregið hefir verið úr flestum verklegum framkvæmdum í frum- 
varpinu, telur nefndin ekki fært að leggja með fjárveitingunni til bryggjugerðar 
á Eyrarbakka, með því líka, að fjárhag sýslunnar er þannig varið, að telja má 
ólíklegt, að hún geti lagt fram það fje, sem gert er ráð fyrir að komi í hennar 
hlut. Nefndin heíir þá einnig lagt til, að lækkuð verði að miklum mun fjárveit- 
ingin til Ólafsfjarðarbryggjunnar, og hefði lagt til að fella hana alveg, ef hjer 
væri ekki um miklu minni fjárhæð að ræða og nefndin hefði ekki haft góðar 
heimildir og sterkar líkur fyrir þvi, að bryggjunni yrði komið upp, að fengnum 
þessum slyrk.

Nefndin metur mikils starfsemi ungmennafjelaganna hjer á landi, og vill 
því örfa hana með dálítilli hækkun á þeim styrk, sem þeim er ætlaður.

2 1 . gr.
Eins og áður hefir verið vikið að, stendur Árnessýsla í rúml. 33 þús. kr. 

skuld við rikissjóð, vegna vegalagninga. Nú er ætlast til, að unnið verði að Flóa- 
veginum á þessu ári fyrir allmikla upphæð. Þar af á sýslan að leggja fram 12500
kr., sem má telja víst, að henni verði ekki fært að greiða án lántöku úr rikis-
sjóði. Fyrir því hefir nefndin talið rjett að heimila sýslunni alt að 45 þús. kr. lán 
úr ríkissjóði með vægum kjörum.

Sjerfróðir menn um kjötniðursuðu telja engin likindi til þess, að unt sje 
að nota hveri til siíkra framkvæmda; hefir þvi nefndin talið ástæðulaust að 
heimila lán til þessarar iðnar við hverina í Reykholtsdalshreppi.

Lánsheimildin til Seyðisfjarðarkaupstaðar stendur í núgildandi fjárlögum
og verður ekki notuð. Þótt horfurnar um það hafi lítið batnað, þótti nefndinni
rjett að láta það standa á næsta ári eftir beiðni bæjarstjórnarinnar.

Nefndin sá sjer ekki fært að leggja til að veita Jóni ísleifssyni verkfræð-
ingi lán til húsagerðartilrauna hans að svo stöddu.

Hins vegar hefir meiri hluti nefndarinnar viljað veita Jóni Kristjánssyni
nuddlækni 20 þús. kr. lán til að reisa hús með nuddlækningastofu. Slíka lækn-
ingastofu má telja nauðsynlega, eigi aðeins fyrir Reykjavik, heldur einnig fyrir alt 
landið. Þessum lækni hefir reynst ómögulegt að fá hentugan samastað fyrir 
lækningar sínar, og er því neyddur til að reisa sjálfur hús fyrir þær. Efnahag 
hans er hinsvegar svo varið, að hann þarf á hentugu láni að halda til að koma 
húsinu upp.

Lánsheimildina til klæðaverksmiðja á Austurlandi og Suðurlandsundir- 
lendinn vill nefndin nema burtu. Það verður ekki sjeð á þeim plöggum, er fyrir 
nefndinni Iágu, að nokkur verulegur undirbúningur þessara mála hafi átt sjer 
stað. Má geta þess, að viðvíkjandi Suðurlandsverksmiðjunni lágu alls engin gögn
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fyrir. Hins vegar telur nefndin sjer skylt að styðja að því, að ullariðnaður eflist 
í landinu, og gerir ráð fyrir, að næsta þing muni snúast vel við slíkum málum, 
ef þau koma vel undirbúin.

Alþingi, 6. apríl 1922.

Jób. Jóhannesson, H. Steinsson,
formaður. skrifari og framsögumaður.

Hjörtur Snorrason. Einar Árnason. Sigurjón Friðjónsson.

(A. I, 16).

E 4 . 2 3 3 . B reytin gartillögu r

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

I. Frá Guðmundi Guðfinnssyni.

1. Við 11. gr. B. 4. (Embættiseftirlitsferðir).
Fyrir »6000« koma ...............................................................................  . 3000

2. Við 12. gr. 13. f. (Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum).
Fyrir »1500« koma..... .................................................................  1000

3. Við 12. gr. 13. h. (Sjúkrasamlög)'.
Fyrir »6500« koma alt a ð .................................. —   10000

4. Við 14. gr. A. b. 4. (Ársskýrsla þjóðkirkjunnar).
Liðurinn fellur niður.

5. Við 14. gr. B. VII.
Aths. (Við skólana ......  innanbæjarnemanda) fellur niður.

6. Við 15. gr. 13. (Fornbrjefasafn).
Liðurinn orðast svo:
Til þess að gefa út textaútgáfu af íslensku fornbrjefasafni

ásamt registri við hvert bindi, samskonar og við fyrsta bindi ... 1000
7. Við 15. gr. 14. (Alþingisbækur).

Liðurinn orðast svo:
Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá 1570—1800 600

II. Frá Birni Kristjánssyni.
Við 15. gr. 39.

Nýr liður:
Til Fórarins Guðmundssonar flðiuleikara .......................................... 2000

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að hann kenni alt að 
10 mönnum á ári, sem heima eiga utan Reykjavíkur, ókeypis að 
leika á flðlu.
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H L  F rá  Guðm undi Guðflnntsyni.
1. Við 16. gr. 3. (B ú n að arfje lö g ).

O rð in  i a th s . »og s ty rk ta r  sam eig in legri s ta rfsem i in n a n  fje- 
lag an n a«  falla  n ið u r.

2. Við 16. gr. 8. (E ftir lit  m eð h ro ssa ú tf lu tn in g i) .
L ið u rin n  fe ilu r n ið u r.

(B . X X X V III, 2).

E d. » 2 4 . L ðg

u m  s tse k k u n  v e r s lu n a r ló ð a r in n a r  í H n ífsd a l í N o rð u r - Is a Q a rð a rs ý s lu .

(A ljgreidd frá  E d . 7. a p r i l) .

T a k m ð rk  v e r s lu n a r ló ð a r in n a r  í H n ífsd a l e ru  að  in n a n  la n d a m e rk i  
H n ífsd a ls  og ís a f ja rð a rk a u p s ta ð a r ,  a ð  o fan  lin a  y f ir  þ v e ra n  H n ifsd a !, u m  svo  
n e fn d a n  E in a rsh ry g g , og  að  u ta n  b e in  l in a  á  la n d  u p p  f rá  sv o  n e fn d u  S k a rfa -  
skeri

(B. X X V Iil. 6).

14. 995. Breytlngartlllaga

v ið  frv . til laga um  b rey tin g  á sv e ita rs tjó rn a rlð g u m  frá  10. nóv . 1905.

F rá  Jó n i  S igu rðssyn i og M agnúsi G u ð m u n d ssy n i.

i Við 1. gr.
1. m á ls lið u r  4. m á lsg re in a r o rð is t svo :
E in n ig  m á ieggja ú tsv a r  á h v a lve ið i, sildveið i m eð nó t, á a tv in n u  ú t- 

j len d ra  sk ip a  við v e rk u n  á sild  á h ö fn u m  iun i eða i lan d h e lg i, laxveið iafno t 
j h v o rt sem  laxveið in  er rek in  sem  a tv in n a  eða aðeins til sk e m tu n a r , og á h v em  
; h á t t  sem  veiðin er s tu n d u ð , á b ú ð  á jö rð  eða ja rð a rh lu ta , le ig u lið aafn o t, þ ó tt engin 
i á b ú ð  fylgi, svo sem  slæ g juafno t, ef leigusali siæ gna er ekki ú tsv a rs sk y ld u r  í þeim  
j h rep p i, sem  slæ g ju lan d  er i, og ió ð a ra fn o t, sem  e in h v ern  a rð  gefa, þó tt sú  a tv in n a  
j  sje rek in  u m  s ty ttr i tím a .

Alþt. 1921 A. (34. löggjatarpiiig). 60



(A. I. 17).

Ed. 226. Bveytingartlllttffur

við  frv. til fjá rlaga  fy rir á rið  1923 og við b re y tin g a rtillö g u r á þ sk j. 207 við sam a  frv.

1. F rá  Sigurði H. K varan  og G uðm undi Guðfinnssyni.

Við 12. gr. 13. a. (S jú k ra h ú s  og s jú k ra sk ý li) .
F y r ir  »10000« k o m a : a lt að  .............................................................  20000

I I ,  F rá  Guðm undi Guðfinnssyni.
1. Við b r tt . 207, 28. (16. gr. 10.).

L ið u rin n  o rð a s t svo :
T il le ið h e in in g ar u m  ra fo rk u n o tk u n ...................................................  5000

2. Við b rtt. 207, 30. (16. gr. 18.).
L ið u rin n  o rð a s t svo :
T il b ry g g ju g e rð a r á E y ra rb a k k a , a lt  að  xj t  k o s tn a ð a r   10000

(B . XXXIX, 2).

Ed. 227. Nefndarállt

um  frv. til laga um  k en slu  h e y rn a r-  og m álleysing ja .

F rá  m en tam á lan e fn d .

N eín d in  hefir a th u g að  fru m v a rp  þe tta  og o rð ið  á e itt sá tt að m æ la m eð 
þv i, að  þ að  verð i sa m þ y k t ó b rey tt.

B rey tin g a r þæ r, sem  æ tla s t e r til s am k v æ m t fru m v a rp in u , að  g e rð a r verði 
á g ild an d i ák v æ ð u m  um  þ e tta  efni, e ru  þ essa r:
1. S k ó lask y ld a  h e y rn a r-  og m álleysing ja  sk a l b y rja  m eð 8 á ra  a ld ri, í s taö  10— 

14 á ra  a ld u rs .
2. F o re ld ra r  eða a ð r ir  sk y ld u fra m fæ re n d u r b a rn s in s  g re iða  a ld re i m eira  en */* 

k o s tn a ð a r  við dvöl þess í sk ó lan u m .
3. Á kveða m á i reg lugerð , að  tak a  m egi i sk ó lan n  m á lh ö lt og h ey rn a rs ljó  b ö rn , 

b lin d  og vitsljó , að  svo m ik lu  leyti sem  fjárveiting  er fy rir hend i.
N efnd in  lítu r  svo á, að b re y tin g a r þ e ssa r sjeu  tii b ó ta ;  að  e ins m á deila 

u m , h v o rt á s tæ ð a  er til a ð  gefa e fn u ð u m  fram fæ ren d u m  eftir lj t  k o s tn a ð a r  við 
dvöl b a rn s  eða b a rn a  i sk ó lan u m . S am t vill n efnd in  ek k i gera  þ að  að  ág re in in g sa trið i.

A lþingi, 8. ap ríl 1922.

K arl E in a rsso n , G uðm . G uðfinnsson ,
fo rm . og fram sö g u m . fu n d a sk rifa ri.
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Ed. 228. lie fn d ará llt

um frv. til laga um sönnun fyrir dauða manna, sem ætla má að farist hafi af 
slysum.

F rá  a llsh e rja rn e fn d .

Það ber oft við, er skip (bátar) farast, að ómögulegt er að færa lÖgfulla
sönnun á dauða þeirra manna, er á skipunum voru, og kemur það sjer oft illa,
t. a. m. þegar um er að  ræða útborgun á iífsábyrgðarfje fyrir þá. Þá kemur það 
og þvi miður oft fyrir, að menn verða úti eða fara i vötn og sjó, án þess að likin
finnist, og veldur það sömu erfiðleikum.

Ú r þessu m  erfið le ikum  er frv. þessu  æ tlað  að  b æ ta , og fær nefnd in  ekki 
b e tu r  sjeð en að  sá  tilg an g u r n á is t m eð þvi, og befir ek k ert s je rs ta k t við ákvæ ði 
þess að  a th u g a .

Á kvæ ðum  frv. m á  að sjá lfsögðu  þvi að  eins b e ita , að  eng in  von  sje til 
þess, að  sá , sem  ta lin n  er d a u ð u r , bafi k o m is t lifs af, þv i engin  ákvæ ð i e ru  i 
þ v i um  tryggingu  a f  h á lfu  þ e irra , sem  eiga að  fá e f tir lá tn a r  e igu r h a n s , ef svo 
sk y ld i rey n ast, að  h a n n  hefði verið  á  lifi, e r  ú rs k u rð u r in n  u m , að  h a n n  sku li 
ta lin n  d a u ð u r , e r u p p  kveð inn .

N efnd in  hefð i k u n n a ð  b e tu r  v ið, að  i s tað  o rð a n n a  i b y rju n  8. g r.: »frá
ú tgáfudegi h an s«  hefði k o m ið : » frá  því h a n n  v a r k v eð in n  upp«. G n þ a r  sem
ákvæ ðið  ge tu r ekk i v a ld ið  m issk iln in g i, vill h ú n  ekki h rek ja  frv. m illi d e ilda  m eð 
þvi að  k o m a  fram  m eð b rtt. i þ á  á tt, en ræ ð u r  h á ttv . de ild  til þess að  sam þ y k k ja  
þ að  ó b rey tt.

A lþingi, 8. ap ril 1922.

S igurjón  F rið jó n sso n , S ig u rð u r H. K v aran , J ó h . Jó h a n n e sso n ,
fo rm að u r. fu n d a sk r. r ita r i.

(B . X X V III, 7).

ld «  229. Breytlngartlllaga

við b rey tin g artillö g u  á þsk j. 225 (S v e ita rs tjó rn a rlö g ).

F rá  Jó n i B a ld v in ssy n i og Jó n i Þ o rlák ssy n i.

F y r ir  o rð in  » laxve ið ia fno t — s tu n d u ð a  k o m i:
tek ju r  a f laxveið i, h v o r t sem  eru  v e ið itek ju r  eða le ig u tek ju r.

(B. XXVI, 4).
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ITd. 330 . Breyttngartlllaga

við b rtt. á þsk j. 208 við írv . til laga um  b rey ting  á lógum  um  fræ ðslu  b a rn a ,
frá  22. nóv. 1907.

F rá  L á rn s i H elgasyni.

í u p p h afl g re in a r in n a r  á eftir o rð u n u m  »í þeim  sk ó lab je ru ð u m «  kom i:
u ta n  k a u p s ta ð a .

(B . X X X V II, 3).

Ed. 331. Lttff

u m  b re y tin g  á lö g u m  n r . 34, 22. n ó v . 1918, u m  sk e m ta n a s k a tt .

(A fg re id d  frá  E d . 10. a p r i l) .

A ftan  v ið  1. g r. la g a n n a  b æ tis t n ý  m á lsg re in , sv o  h l jó ð a n d i:
K a p p le ik a r  og iþ ró tta s ý n in g a r ,  s e m  á h u g a m e n n  e in ir  ta k a  þ á t t  i, te lja s t 

eigi til s k e m ta n a  s a m k v æ m t þ e ssa r i g re in , þ ó tt  a ð g a n g a  sje  se ld .

(A . X V , 4 ).

Ed. 232. Lög

u m  fra m le n g in g  á g ild i laga  u m  ú tf lu tn in g sg ja ld .

(A fg re id d  frá  E d . 10. a p r í l) .

L ög  n r . 70, 27. jú n i  1921, s k u lu  v e ra  í g ild i til á r s lo k a  1923.

(B . X X III , 5).

Nd. 338. Ltfg

u m  að  leggja jö r ð in a  B a k k a  m eð  T rö lla k o ti  i T jö rn e s h re p p i  i S u ð u r -Þ in g e y j-  
a rsý s lu  u n d ir  sv e ita rf je la g  H ú s a v ik u rh re p p s . '

(A fg re id d  frá  N d . 10. a p r i l) .

1. g r.

J ö rð in  B a k k i m e ð  T rö lla k o ti  i T jö rn e s h re p p i  s k a l lögð  u n d ir  sv e ita r-  
fje lag  H ú s a v ik u rh re p p s  frá  1. jú n i  1922.

(B. XXXVI, 7).



Þingikjal 233—234 477

2. gr.

Á s a m a  tim a  sk a l H ú s a v ík u r h r e p p u r  g re ið a  T jö rn e s h re p p i  i e itt  sk ifti 
fy r ir  ö ll s e x tá n  h u n d r u ð  k r ó n u r  og h a fa  lo k ið  á tó lf  á ru m  að  g e ra  a k fæ ra n  
veg að  la n d a m e rk ju m  B a k k a  og H je ð in sh ö fð a .

3. g r.

A ð ö ð ru  ley ti e r u  s k y ld u r  og k v a ð ir , þ a r  m e ð  ta lið  þ u r f a m a n n a f ra m -  
fæ ri, é þ e s su m  tv e im u r  h r e p p u m  ó b re y t ta r  frá  þ v í, se m  á k v e ð ið  e r  i s t jó rn a r -  
rá ð sb ije f i  n r . 72, 4 . jú n i  1912.

(B . X X V III. 8).

IVd. 234. Frumvarp

til lag a  u m  b re y tin g  á s v e ita r s t jó rn a r lö g u m  frá  10. n ó v . 1905.

( E f t i r  2. u m r . í N d .) .

1. g r.

36. g r. og fy rr i m á lsg re in  37. g r. s v e i ta r s t jó rn a r la g a n n a  o rð is t  sv o :
H re p p s n e fn d  sk a l á á r i  h v e r ju  i o k tó b e rm á n u ð i  g e ra  á æ llu n  u m  a lla r  

te k ju r  og ú tg jö ld  h re p p s in s  y f ir s ta n d a n d i fa rd a g a á r , og að  þv i ley ti se m  a ð r a r  
te k ju r  h re p p s in s  h rö k k v a  eigi íy r i r  ú tg jö ld u m , ja fn a  n ið u r  e f tir  e fn u m  og 
á s tæ ð u m  se m  a u k a ú ts v a r i  þ v i, s e m  v a n ta r ,  á a lla  þ á , se m  e iga  lö g h e im ili eða  
h a fa  fast a ð s e tu r  i h r e p p n u m  eigi s k e m u r  e n  3 m á n u ð i.  Þ e ir  sk u lu  g re ið a  þ a r  
fu lt g ja ld  e ftir  ö llu m  e fn a h a g  s in u m , n e m a  þ e ir  á g ja ld á r in u  hafi lik a  h a ft 
fa s t a ð s e tu r  a n n a r s s ta ð a r  og  g o ld ið  þ a r  ú ts v a r ;  þ á  s k a l frá  á r s ú ts v a r in u  d ra g a  
tiltö lu le g a  v ið  þ a n n  t im a , e r  þ e ir  d v ö ld u  a n n a r s s ta ð a r ,  þ ó  e k k i m e ira  en  

-þ e ir  g u ld u  þ a r .
E f  r e k in  e r  í h r e p p n u m  a tv in n a , se m  ta l in  e r  s je rs ta k le g a  a rð s ö m , sv o  

se m  v e rs lu n , k a u p s k a p u r ,  þ i lb á ta ú tg e rð  eð a  b á tf isk i, þ á  m á  leg g ja  á  þá a tv in n u  
a u k a ú ts v a r ,  þ ó tt  ek k i sje  r e k in  n e m a  4  v ik u r  og a tv in n u r e k a n d in n  eigi h e im ili 
a n n a rs s ta ð a r .

E f  b ú , v e rs lu n  e ð a  a n n a ð  a rð s a m t fy r ir tæ k i e r  re k ið  a l t  g ja ld á r ið  i 
e in u m  h re p p i, s e m  e ig a n d i ek k i á lö g h e im ili i, h e f ir  h re p p s n e fn d in  i h r e p p n -  
u m , þ a r  sem  fy r ir tæ k ið  e r  re k ið , r je t t  til a ð  leg g ja  fu lt ú ts v a r  á a rð in n  a f  þvi 
og e ig n in a , se m  n o tu ð  e r  til að  r e k a  fy r ir tæ k ið  m e ð , e in s  og  e ig a n d in n  æ tti 
lö g h e im ili i h r e p p n u m , e n  h re p p s n e fn d in , þ a r  sem  e ig a n d i fy r ir tæ k is in s  á 
lö g h e im ili, h e fir  þá  e n g a n  á lö g u r je tt  á þ æ r  e ig n ir  eð a  a rð in n  a f  þ e im .

E in n ig  m á  leg g ja  ú ts v a r  á  h v a lv e ið i, s ild v e ið i m e ð  n ó t, á a tv in n u  ú t-  
le n d ra  s k ip a  v ið  v e rk u n  á  s ild  á h ö fn u m  in n i  eð a  i la n d h e lg i, lax v e ið ia fn o t, 
h v o r t  se m  la x v e ið in  e r  r e k in  sem  a tv in n a  e ð a  a ð e in s  til s k e m tu u a r ,  og á  h v e rn
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hátt sem veiðin er stunduð, ábúð á jörð eða jarðarhluta, leiguliðaafnot af jörð, 
svo sem slægjuafnot, þótt engin ábúð fylgí, og lóðarafnot, sem einhvern arð 
geta, þótt sú atvinna sje rekin enn styttri tima. Utsvör þessi skulu vera hæfi- 
leg eftir tímalengd og í samanburði við innsveitarmenn, og skal formaður hafa 
greitt útsvar fyrir skip sitt áður en hann fer á brott.

Ekki er heimilt að leggja aukaútsvar á útvegsmenn úr öðrum hreppi 
í sama sýslufjelagi eða við sama fjörð eða flóa, sem útræðið er i, ef á þá er 
lagt útsvar i sveitarfjelagi þeirra.

2. gr.
Sýslunefnd getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur allra 

nefndarmanna (að oddvita meðtöldum) sje viðstaddur. A nefndarfundum ræð- 
ur afl atkvæða.

3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 50, 28. nóv. 1919, og 

öll önnur ákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

(C. X V III, 1).

Wd. 886. Ttllag-o

til þ ín g sá ly k tu n a r  um  v ö n d u n  u m b ú ð a  u n d ir  ú tflu tn in g sv ö ru .

F lu tn in g sm e n n : Jó n  A. Jó n sso n , Jó n  B ald v in sso n  og S ig u rð u r S tefánsson .

N eðri deild  A lþingis á ly k ta r  að  sk o ra  á rik iss tjó rn in a  að  b rý n a  fy rir 
m a tsm ö n n u m  að h a fa  s tra n g t eftirlit m eð u m b u ð u m  ú tflu tn in g sv ö ru , e inkum  
s ild a r  og k jö ts, og leggja fy rir þá að  ganga r ik t eftir þv i, að  ekki sjeu  n o ta ð a r  
g a llað a r, ó h re in a r  eða  sk e m d a r tn n n u r  u n d ir  þser ú tflu tn in g sv ö ru r.

G r e i n a r g e r ð .

þ a ð  heflr þó tt við b re n n a , að  ekki hafi áv a lt verið  v an d að  svo til u m b ú ð a  
ú tfln tn in g sv ö ru  sem  vera sk y ld i. L iggur fy rir  þ ing inu  e rin d i, þ a r  sem  ben t e r á 
ák v eð in  d » m i þessu  til só n n u n a r . Að ö ð ru  leyti v e rð u r gerð  n á n a r i  g re in  fy rir 
till. i fram sö g u .
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Rd, 986. l'rum vsrp

til fjárlaga fy rir  órið  1923.

(E f tir  2. u m r. i E d .).

I. KAFLI.

T e k j u r .

1 . gr.
Á rið 1923 er œ tlast til, að  te k ju r  r ík is in s  verði svo sem  ta lið  er i 2 . - 5 .  

gr., og að  þ e irra  verði aflað  m eð te k ju g re in u m , sem  þ a r  e ru  ta ld a r .

(A. I, 18).

2. gr.

þ e ss ir  s k a tta r  og lo lla r  e r œ tlast til að  uerai:

kr. k r.

1. F a s te ig n a s k a ttu r ............................................................................... 210000
2. T e k ju sk a ttu r  og e ig n a r s k a t tu r ................................................. 900000

1110000
3. A u k a te k ju r ......................................................................................... 250000
4. E r f ð a f já r s k a t tu r ............................................................................... 55000
5. V itag ja ld  ......................................................................................... 150000
6. L e y f is b r je fa g jö ld .............................................................................. 10000

465000
7.
8.

Ú tflu tn ingsg ja id  ..............................................................................
Á fengisto llur (þ a r  m eð óáfengt öl, á fen g is lau st vin, 
áv ax tasa ti og l i m o n a d e ) ............................................................. 250000

600000

9. T ó b a k s to l lu r ....................................................................................... 500000
10. K affi- og s v k u r t o l l u r .................................................................... 800000
11. V ö ru to llu r ......................................................................................... 1000000
12. A nnað  að flu tn in g sg ja ld  ............................................................. 60000

2610000

Fiyt ... .   4785000
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kr. kr.

Flutt ... 4785000
13. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .......................... 20000
14. Stimpiigjald....................................................................... 500000
15. Lestagjald af skipum ....................................................... 40000
16. Pósttekjur ......................................................................... 400000
17. Sim atekjur......................................................................... 1075000

1475000
18. Tóbakseinkasala.............................................................. 200000
10. Skólagjöld ......................................................................... 5000

Samtais ... ............ 7025000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jaröeignir rikissjóðs................................ 30000
2. Tekjur af kirkjum ......................................................... 50
3. Tekjur af sillurbergsnámunum i HelgustaðaQalli......... 10000
4. Tekjur af skipum ......................................................... 150000

Samtals ... ........... 190050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Rœktunarsjóði, vsrðbrjefum o. f . er áætlað :

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ......................................................... 250000
2. Tekjur af Ræktunarsjóði..................  .......................... 20000
3, Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög-

um nr. 14, 9. júli 1909 ............................................................. 40000
4. Væntanlega útdregið af þeim brjefum .......................... 15000

Flyt ... • • • • • • 325000
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Flutt ...
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) 1 Eimskipafjelagi tslands
6. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................
7. Greiðsla frá Landsversluninni........................................

Samtals ...

kr. kr.

........... 325000
6000
5000

240000

.......... 576000

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

1. Óvissar tekjur .................................................................
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna..................
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur ..................

Samtals ...

kr-. kr.

20000
400

2000

.......... 22400

jr-
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing).

•>

61
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II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1923 eru veittar til gjalda uppbæðir þær, sem tilgreiudar eru í

7.—19. gr.

7. gr.
Greiðslur af lánura ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

I. Vextir:
1. 4% lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr., tekið 

1908 tii 15 ára til símalagninga ..........................
2. 4VJ0/0 lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum, 

1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks 
bankavaxtabrjef Landsbankans ..........................

3. 41/*0/0 lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að 
kaupa III, flokks bankavaxtabrjef Landsbankans

4. 4V»0/° lán hjá dönskum bönkum, 500000 kn, tek- 
ið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra útgjalda (Reykja- 
víkurböfn o. f l) .........................................................

5. Ritsimalánið 1913, 4% og endurborgun á 30 ár- 
um, tekið bjá mikla norræna ritsímafjelaginu ...

6. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára, með 
bankavöxtum hjá Landsbankanum, að upphæð 
100000 kr......................................................................

7. 5°/o lán, tekið til símalagninga 1917 hjá mikla 
norræna ritsimafjelaginu, til 30 ára, 500000 kr. ...

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum, 2 
milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir V* % hærri 
en forvextir Þjóðbankans d a n sk a ..........................

9. Lán til ritsima, tekið i Landsbankanum 20. jan. 
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr. ...

10. Lán til Landsversiunarinnar, tekið 2. jan. 1918 
með útlánsvöxtum bjá íslandsbanka, að upphæð 
1 milj. kr..................................... . ..........................

Flyt

kr.

2333,33

36562,50

7593,76

7500.00 

16246,30

5320.00 

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

204400,41

kr.
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kr. kr.

Flutt ... 204400,41
11. Lán bjá rikissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með

5°/o vöxtum, 2Vs milj. kr........................................... 40000,00
12. Lán bjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919 með

5°/0 vöxtum, afborgunarlaust, að uppbæð 1 milj. kr> 50000,00
13. Lán bjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919 með

5#/o vöxtum til 20 ára, 4̂ /3 milj. kr........................ 185625,00
14. Innlent lán 1. júlí 1920 með 5l/» °/o vöxtum til

20 ára, 3 milj. kr........................................................ 144375,00
15. Enskt lán 1. sept. 1921 með 7°/o vöxtum til 30

ára, 1 7 » milj. kr.......................................................... 105000,00
729400,41

II. Atborganir:
1. Af láninu frá 1908 ................................................. 33333,33
2. — — — 1909 ................................................. 50000 00
3. — — — 1912 ................................................. 8333.33
4. — — — 1912 ................................................. 33333,34
5. — — — 1913 ....................... .......................... 12744.72
6. — — — 1916 ................................................. 4000,00
7. — ritsímaláni 1917 ......................... .................. 9768 82
8. — skipakaupaláni ................................................. 200000,00
9. — ritsimaláni Landsbankans.................................. 3400,00

10. — íslandsbankaláni 1 9 1 8 ........................................ 100000.00
11. — láni danskra banka 1919 .................................. 225000 00
12. — innlenda láninu 1920 .......................................... 150000,00
13. — enska láninu 1921................................................ 50000,00

879913,54

III. Framlag til Landsbankans, 10. greiðsla....................... 100000,00

Samtals ... .......... 1709313,95

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins

kr. kr.

........... 60000
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9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar....................................................... 220000
2. Til yfirskoðunar landsreikninga .................................. 3000

223000

Samtals ... .......... 223000

10. gr.
Til ráðuneytisins, bagstofunnar, sendiherra, utanrikismála og ríkisráðs- 

kostnaðar er veitt:

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.
Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl. 

Til ráðherra:
a. Laun .................................................
b. Til risnu ..........................................

30000
4000

Til utanferða ráðherra .................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins.................................
Annar kostnaður .........................................................
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ..........................
Ti! umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð- 
herrabústaðnum.................................................................

B.
Hagstofan.

Laun hagstofustjóra................................
Laun aðstoðarmanns...............................
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ................................
Húsaleiga, hiti og Ijós m. m...................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .........

Flyt

kr. kr.

34000
8000

95940
22000
19340

3000

9500
6300

10000
3000
4000

15000

182280

47800

230080
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kr. kr.

FJutt ... 230080
c.

Sendiherra, utanríkismál og ríkisráðskostnaður.
Til sendiherra i Kaupmannnahöfn:
a. Laun ..........  ' ............................... .........  20000
b. Til húsaleigu ............................... .........  3000
c. — risnu ....................................... .. .. 5000
d. — skrifstofuhalds ....................... .........  16000 ;

44000
Fyrir meðferð utanrikism ála................ ......................... 12000
Rikisráðskostnaður ......................... . ......................... 4000
Kostnaður af sambandslaganefnd ... .......................... 7500

í
67500

Samtals ...
!

1
297580

11. gr.
Til dómgæslu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

Hæstirjettur:
a. Laun dóm ara.................................................  52500
b. Laun ritara .................................................  6300
c. Annar kostnaður .......................................... 2500

Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . ... 
Laun hreppstjóra..............................................................

61300
176220
32400

Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavík:
a. L a u n ...............................................................  23260
b. Húsaleiga.......................................................  3000
c. Hiti, ljós og ræsting .................................. 2200
d. Yms gjöld .................................................  1940

30400

300320 • « * • • •
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kr. kr.

Fiutt ... 300320
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innbeimlumanns 24300
b. Laun 3 to llv a rð a .......................................... 16200
c. H úsaleiga.......................................................  6500
d. Hiti og Ijós .................................................  1500
e. Ýms gjöld.......................................................  10000

58500
Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og

lögreglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta 50000
7. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnað-

ar fangelsa......................................................................... 15000
8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
9. Borgun til sjódómsmanna ......................................... 1000

10. Borgun til setu- og varadómara .................................. 3000
439820

♦
B.

Ymisleg gjöld.
1. Tii þess að gefa út stjórnartíðindi:

a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ... 900
b. Til pappírs og prentunar ..........................  12000
c. Til koslnaðar við sendingar með póstum 1200

14100
2. Burðareyrir og embættisskeyti:

a. Endurgjald banda embættismönnum fyrir burðar-
eyri undir embættisbrjef ..........................  25000

b. Fyrir embættisskeyti .................................. 60000
85000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar op-
inberar byggingar ......................................................... 8000

4. Til embættiseftirlitsferða................................................. 6000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un á skipamælingum....................................................... 500
6. Til landhelgisgæslu ......................................................... 30000
7. Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar 20000

163600

Samtals ... .......... 603420
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12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun .................. .........................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eítir reikningi, alt að
3. a. Styrkur til læknisvitjana handa hreppum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn, alt að ..................
Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum og er þvi 

skilyrði bundinn, að þær sendi með umsókn sinni 
skilagrein um hvernig verja á slyrknum. Stjórnar- 
ráðið úthlutar honum aðeins til þeirra hreppa, 
sem um ræðir i 12. gr. 3 — 16 fjárl. 1922, að viðbættri 
Eyrarsveit i Snæfellsnessýslu, er fær 200 kr. 

b. Viðbótarstyrkur til Jökuldals-, Hliðar-, Tungu-, 
Hjaltastaðar- og Eiðahreppa, ef þessir hreppar ráða 
sjer sjerstakan lækni .................................................

4. Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði, enda nýtur 
hann eigi annara launa úr rikissjóði ..........................

5. Til augnlækninga:
a. StyrkurtilaugnlæknisAndrjesarFjeldstedsiReykjavik
b. Styrkur til augnlæknis, til lækningaferða kringum 

landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með því 
skilyrði, að hann hafi á hverri hringfeið að minsta 
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum 
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við 
stjórnarráðið, ettir reikningi, alt a ð ........................

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavik ...
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar i 

Reykjavík .........................................................................
Styrkurinn til læk'nanna Andrjesar Fjeldsteds, Vilh. 

Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi 
skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í 
læknadeild háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fá- 
tæku fóiki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki 
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

8. Til geislalækningastofu ríkisins ..................................
9. Til Radfumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíum- 

lækningar ........... - .........................................................
10. Holdsveikraspitálinn.........................................................

327240
2000

6000

1500
7500

2500

1500

500
2000
1500

1500

12000

2500
91556

Flyt ... 450296
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' kr. kr.

Flutt ... 450296
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ knis................................................. .......... 9000

B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsm anna.................................. 14000
2. Viðurværi 59 manna (ca. 160 a. á dag) 34456
3. Klæðnaður ......... . .......................... 3000
4. Meðul og sáraum búðir.......................... 1800
5. E ldsneyti................................................. 13000
6. Ljósmeti .................................................. 2000
7. Húsbúnaður og áhöld .......................... . 2500
8. Viðhald á húsum .................................. 3000
9. Pvottur og ræsting......... . .................. 3000

10. Greftrunarkostnaður .......................... 500
11. Skemtanir......... . .................................. 800
12. Skaltar o. fl.............................................. 2500
13. Ymisleg g jö ld .......................................... 2000

82556

91556

Geðveikrahælið á Kleppi ................................ ........... 55340
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ................................................. .......... 9000

B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsm anna.................................. 10000
2. Viðurværi 90 manna (ca. 160 a. á dag) .. 52560
3. Klæðnaður 60 sjúklinga á 100 kr. handa

hverjum ................................................. 6000
4. Meðul og um búðir.................................. 600
5. Ljós og hiti .......................................... 10400
6. Viðhald og áhöld .................................. 10000
7. Þvottur og ræsting.................................. 2000
8. Skem tanir................................................ 1000
9. Skattar m. m............................................ 1000

10. Óviss gjöld ........................................ 1500
95060

104060

Flyt ... 104060 505636
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Flutt ...
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 64 sjúklingum, 200 a. á dag 46720 
Tekjur af búinu .......................................... 2000

Mismunur ..

12. H eilsuhæ lið  á V ifllsstöðum
Sá k o s tn a ð u r  su n d u riið a s t þ an n ig
A. L au n  l æ k n i s ...............................
B. ö n n u r  g jö ld :

1. K aup  s t a r f s m a n n a .............
2. Viðurværi.........................
3. L y f og h jú k ru n a rg ö g n  ...
4. L jós og h iti ......................
5. Þ v o ttu r  og r æ s t in g .............
6. V iðha ld  h ú sa  ......................
7. V iðhald  v j e l a .......................
8. H ú sb ú n a ð u r  og áh ö ld  ...
9. F lu tn in g s k o s tn a ð u r ...........

10. ó v is s  g jö ld  .....................

30000
125000

8000
26000
6000
8000
5000
8000
9000
5000

Par frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag 146000
Meðgjöf með 5 sjúkiingum, 8 kr. á dag 14600
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á dag ... 26280

Mismunur ...

13. önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 70 aurar fyrir 
hvern dag, gegn þvi, að bjerað það, sem sjúkra- 
húsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.

b. Bólusetningarkostnaður ..........................................

Flyt ...
Alþt. 1922. A. (34. lðggjafarþing).

kr. kr.

104060 505636

48720

55340

52120

9000

230000

239000

186880

52120

20000

1500

21500 557756
62
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kr. kr.

Flutt ... 21500 557756
c. Gjöld samkv. 13. gr. í löguin 16. nóv. 1907, um 

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .......... 40110
d. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um 

varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til ís-
lands ......................................................................... 1000

e. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt- 
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr...................... • 70000

f. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum ......................................................................... 1500

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, i þvi skyni 
að afla sjer nýnar læknisþekkingar........................ 3000

Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillög- 
um landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 
kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis. 

h. Styrkur til sjúkrasam laga.......................................... 6500
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hina 

islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur 
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al- 
menn sjúkrasamlög fá að lögum. 

i. Til berklabjúkrunarfjelngsins Liknar, gegn að minsta 
kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur .......... 3000

j. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-
haldsnáms í Kristjaniu eða Kaupmannahöfn......... 800

k. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafn- 
mikilli launabót annarsstaðar frá .......................... 300

1. Til Gísla Sigurðssonar í Krossgerði, til þess að 
kaupa sjer umbúðir .................................................. 500

Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna...................
112100
25000

Samtals ... .......... 694856
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13. gr.
Til samgöngttmála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Gftir launalögum .......................................... 86400
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur 66000
c. Brjefbirðingamenn.......................................... 18000

170400

2. Póstflutningur .................................................. ,,, . , , 170000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi .......... 8500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja-
vikur hjá póstmeisturum og á stærri póst-
afgreiðslum ................................................. 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póst-
stofum og póstafgreiðslum.......................... 11000

d. önnur gjöld .................................................. 43000
82500

422900

B.
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra................................. 9500
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................. 6840
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

eftir reikningi, alt að .......................... 3500
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, ait að .. 7500 |
5. Skrifstofukostnaður .................................. 7300 i

34640

It. Flutningabrautir: i

1. Húnvetningabraut .................................. 5000
2. Skagfirðingabraut....................................... 20000
3. Biskupstungnabraut .................................. 25000
4. Hvammstangabraut .................................. 8000 1
5. Viðhaid flutningabrauta .......................... 52000

Flyt ... 110000 34640 422900
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Flutt ... 110000
6. Til aðgerðar og endurbvggingar Holta- 

vegarins, gegn því, að Rangárvallasýsla 
leggi fram þriðjung kostnaðar ..........  ‘20000

III. Þjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur .......................... ... 20000
2. Langadalsvegut í Húnavatnssýslu ... ... 15000
3. öxnadalsvegur .................................. ... 10000
4. Hróarstunguvegur .......................... ... 15000
5. Aðrar vegabætur og viðhald .......... ... 40000

Fjallvegir................................................. ...................

1. Til áhalda.......................................... 15000
2. Til bókasaíns verkamanna .......... 300

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt a ð .........................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi anuarstaðar 
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru f reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

VII. Til dragferjubalds á Hjeraðsvötnum..........................

VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti.................................

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða .................................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum, ait að ...

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

1. Ritsfmafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til
1925) ...............................................................................

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ...

Flyt ...

kr. kr.

34640 422900

130000

100000
10000

15300
40000

500

500
330940

200000
100000

300000

35000
20000

55000 1053840
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Flutt ..

IV.
V.

VI.

VII. 
VIII.

III. T.I starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum .......... 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-

a n n a ......................................................... 11000
3. Ritsimastöðin í Reykjavík .................. 32000
4. Þráðlausa stöðin í Reykjavík .......... 7500
5. Bæjarsíminn í Reykjavík .................. 68000
6. Áhaldahúsið ......................................... 2500
7. Ritsímastöðin á Akurevri ásamt bæjar-

sfmakerfinu .......................................... 7300
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæj-

arsimakerfinu .................................. 10400
9. Ritsimastöðin á ísafirði ásamt bæjar-

símakerfinu ..........................  ......... 5800
10. Símastöðin á Borðeyri.......................... 5000
11. Símastöðin i Hafnarfirði, alt a ð ........... 13500
12. Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt að 5000
13. Simastöðin á Siglufirði......................... 5500
14. Til aukaritsimaþjónustu .................. 2000
15. Til loftskeytastöðvar í Flatey .......... 2600
16. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri........... 3000
17. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar tal-

simastöðvar ......... . .......................... 60000

Eyðublöð, prantkostnaður, ritföng m. m....................
Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ........................................................
Viðhald landssím anna.................................................
Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern .................

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra .................................. 9500

Hann sje umsjónarmaður vitanna og 
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar 
landsstjórn, bjeraðsstjórnum og bæjar- 
Mjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.

Flyt ... 9500

kr.

55000

kr.

1053840

531100

48000
25000

6000
100000

1000
766100

1819940
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Flutt ... 9500
2. Til verkfróðra aðstoðar ....  0300
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt a ð ...............................  2000

II. Laun vitavarða..  .....................................................
I’ar af 300 kr. persónuleg launaviðhót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður v itan n a ..........................................
IV. Til Hvanneyjarvitans .................................................
V. Til Vatnsnesvita .........................................................

VI, Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ..........
VII. Ý m islegt.........................................................................

Samtals ...

kr. kr.

1819940

21800
20800

55000 
4000 
3000 
6000 

10000
120600

........... 1940540

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

A.
Andlega stjettin.

a. Biskupsembættið:
1. Laun biskups .........................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ..........................

•

b. önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,

1- gr..................................................................................
2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ..................
3. Framlag til prestlaunasjóðs..........................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
5. Til húsabóta á prestssetrum ..................................

Skilyröi: Húsin verða jarðarhús; þeim er við ábú- 
endaskifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftir- 
gjald jarðanna hækkar um 4"/« af styrkupphæðinni,

Flyt

283808.28

295308.28

295308.28
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kr. kr.

Flutt ... 295308,28
enda er styrkurinn ekki greiddur fyr en verkinu er
lokið og sannað, að það sje vel af hendi leyst og haö
kostað að minsta kosti eins mikið og styrknum nemur.

B.
KenslumAI.

Háskóiinn:
a. Laun ................................................................. 125000
b. Til kennara i sögu og málfræði íslenskrar tungu

að fornu og n ý ju ................................................. 6300
c. Styrktarfje:

1. Námsstyrkur .................................. 12000
2. Húsaleigustyrkur ..........................  0000

— ------- .— 18000
Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins

veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175
kr. r est um árið í húsaleigustyrk og 56Q kr.
mest i námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega
að eins veita utanbæjarstúdenlum.

d. Til kensluáhalda iæknadeildar.......................... 500
e. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-

fræði, 1000 kr. til hvors .................................. 2000
f. Hiti, ljós, ræsting og xjelgæsla.......................... 5000
g. önnur gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun .................................. 1000
b. Dýrtíðaruppbót..................  700

----------  1700
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann
hefir áður notið..................  1600

b. Dýrtfðaruppbót..................  700
2300

3. Ýms g jö ld ........................................  4000
8000

164800
Námsstyrkur til islenskra stúdenta í erlendum
skólam ......................................................................... 8000

Flyt ... • • • • • • 468108,28
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Flutt ...
1200 kr. handa hverjum. Saekja mega þeir 

livern viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og 
í helstu menningarlöndum öðrum, en senda verða 
þeir stjórninni skilríki fvrir þvi, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir fá 
eigi kenslu i við Háskóla Islands. Styrkurinn skal 
aðeins veittur stúdentunum fyrstu 4 námsárin.

111. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n ........................
b. önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................. 400
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 4000
3. — skólahússins utan og innan .. 2000
4. — tímakenslu og til prófdómenda,

alt a ð ................................................ 10000
r>. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót .................................. 3600
7. Læknisþóknun.................................. 200
8. Til visindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld .................................. 3000

10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum .................. 800

11. Til áhalda við fimleikakenslu 100
12. Til verðlaunabóka.......................... 100

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n .......................................................................
b. önnnr gjöld:

1. Til þriggja aukakennara................. 9200
2. Timakensla ......................... . ... 4000
3. Til bóka og kensluáhalda ........... 1000

Flyt ... 14200

kr. kr.

.......... 468108,28

94140

26600
120740

23580

23580 588848,28
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kr. kr.

Flutt ... 14200 23580 588848,28
4. Til eldiviðar og ljósa .................. 5000
5. Námsstyrkur .................................. 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. Laun ..........................  600
b. Dýrtíðaruppbót ..........  300

900
7. Til skólahússins utan og innan ... 2000
8. Til ýmislegra gjalda .................. 2000

24800
48380

Kennaraskólinn:
a. L a u n ...................................................... • • • • • • 24120
b. önnur gjöld:

1. Tímakensla .................................. 2500 j

2. Eldiviður og ljós .......................... 3500
3. Bókakaup og áhöld .................. 500
4. Námsstyrkur .................................. 3000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds .................................. 1000
6, Ymisleg gjöld .................................. 2500

13000
37120

Stýrimannaskólinn:
a. L a u n ....................................................... ............................ 15480
b. Önnur gjöld:

1. Til tímakenslu.................................. 4000
2. Til eldiviðar og Ijósa .................. 2500
3. Ýmisleg gjöld .................................. 3500
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

lestra ................................................. 300
10300

25780
Vjelstjóraskólinn: !
a. L a u n ........................................................ .......... 14400 !

I
Flyt ... 14400 700128,28

Alpt. 1922. A. (34. löggjaiarþing). 63



498 Þingskjal 236

Flutt
b. önnur gjöld:

1. Húsnæði m. m..................................
2. Ljós og biti ..................................
3. Ýmiss koslnaður ..........................
4. Húsnæði, ljós og hili skólastjóra...

Við skólana undir liðunum III. —VII., að und- 
anskilinni læidómsdeild mentaskólans, skal setja 
skólagjöld, að minsta kosti 100 kr, fyrir hvern 
nýjan innanbæjarnemanda.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n .................................................
Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-
k en slu ................................................
Önnur gjöld:
1. Til verkiegs náms, alt að 1000 

Til kensluáhalda ..........  500

b.

c.

10800

1600

2.
3.
4.

Til eldiviðar og ljósa ... 3500
Ýmisleg gjöld..................  2500

7500

2 .

b.
c.

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n .......................................

Til smiða- og leikfimikenslu 
Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að

Til kensluáhalda ..........
Til eldiviðar og ljósa ... 
Yinisleg gjöld..................

11880
1300

2.
3.
4.

1000
500

3200
2500

7200

Styrkurinn til verklegs náms við bænda- 
skólana á Hólum og Hvanneyri veilist nem- 
endum, sem stunda verknám, samkvæmt samn- 
ingi, eigi skemur en 6 vikur á ári og skila 
skólanum dagbókum um vinnubrögðin yfir 
námstímann, og nemi styrkurinn aldrei hærri 
uppbæð á hvern nemanda en 12 kr. fyrir 
hverja viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, sam- 
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið, 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

19900

20380

Flyt ... 40280 721528,28
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3. Til skólahalds á Eiðum:

a. L a u n .................................. ..........  11880
b. Til aðstoðarkenslu........... ..........  600
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ... ..; 600
2. — kensluáhalda ... ... 500
3. — eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.......... ... 2500

7600

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík til þess 

að reka Iðnskóla i Rvik, undir yfirumsjón 
landssljórnarinnar.................................................

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til kvöld- 
skólahalds .........................................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Isafirði, til kvöld- 
skólahalds ................................. ..................

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til 
kvöldskólahalds ..................................................

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavik, til þess að balda uppi 
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s/r kostnaðar

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
balda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarianar, þó ekki yfir */* kostnaðar

XI. Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ..........................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Reykja-
vik .................................................. 900

b. Annar kostnaður, alt a ð ................. 400

Flyt ...

kr. kr.

40280 721528,28

20080
60360

6000

1000

1000

600

8600

6500

6500
13000

1500

1300

2800 803488,28
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3. Styrkur til námskvenna ..................................
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting
5. Styrkur til að semja og gefa út kenslubók handa 

Ijósmæðrum, alt að .........................................

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavík:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1800 
kr. framlögum annarstaðar að en úr rikis- 
sjóði .................................................  19000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ..................  4000

c. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 800

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1000 

kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis- 
sjóði .................................................  15000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ......................  2000

kr.

2800
7000
1700

4000

23800

kr.

803488,28

15500

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót ..................
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með 

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð ..........
3. Til prófdómara við barnapróf ................'..
4. Umsjón træðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................  9000
b. Skrifstofukostnaður hans .......... 1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að ..................................   1000

Flyt ...

17000
40800

350000

5000
4200

11000
370200

1229988,28
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII. 

XIX.

Flutt ...
Ungtinga- og alþýðuskólar:
1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur, 

Akureyrar og Hafnarfjarðar...................... ., ...
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrks- 
ins. Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmenn- 
um kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, 
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar 
styrknum og hefir eftirlit með skóluuum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg
3. Til lýðskólans í Bergsstaðastræti ....................

Húsm æðra fræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar i Isatjarðarkaupstað, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar
að ................................................................................
Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 
bækur .........................................................................
a. Til kenslu heyrnar- og málleysingia m. m. ...

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872,2. gr.

b. Utanfararstyrkur banda forstöðukonu dauf- 
dumbraskólans, til þess að nema nýjar kenslu- 
aðferðir .................................................................

Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar frá

Sundkensla og leikfimi:
1. Til sundkenslu í Reykjavík ..........................

Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og 
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Palssonar fyrir sundkenslu þá, sem 
getur í 1-lið, og til að kenna öðrum sund- 
kennurum björgunarsund ..................................

Flyt ...

kr. kr.

.......... 1229988,28

35000

15000
800

50800

1500

13000
1200

1000
14000

1000

300

1500

1800 1298488,28
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kr. kr.

Flutt ... 1800 1298488,28
3. Til sundkenslu o. fl. annarstaðar .................. 2000

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með því skilyrði, að annarstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir að veita
utanbæjarstúlkum ókeypis kenslu i leikfimi ... 600

X. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að halda 4400
uppi kenslu í trjeskurði i Reykjavík .................. 1500

Samtals ... .......... 1304388,28

15. gr.
Til vfsinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.
Landsbókasafnið:
a. Laun ......................................................................... 23940
b. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur

ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót......... 3600
c. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands 12000
d. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins .......... 2400
e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .......................... 360
f. Húsaleiga ................................................................. 500
g. Ýmisleg gjöld ......................................................... 1000

43800
Þjóðskjalasafnið:
a. Laun ......................................................................... 16200
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að út-

vega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu 2000
c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl. 250
d. Til að Ijósmynda og afrita skjöl og heimildir, er

varða ísland, i erlendum söfnum .......................... 1000
19450

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ........... 9500
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að .......................... 1200
c. Til að útvega forngripi, alt að .................................. 1500
d. Til áhalda og aðgerða .......................................... 600

Flyt ... 12800 63250
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kr. kr.

Flutt ... 12800 63250
e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað........... 4000
f. Ferðakostnaður til rannsókna og undiibúnings á

skrasetningu fornmenja, alt að.................................. 1200
18000

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarraðsins.

4. Nattúrufræðifjelagið .......................................................... 1500
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600

kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar .......................... 10000
b. Til viðhalds og áhalda ......................................... 2000

12000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og sýslusjóði................................................. 3000
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði 1500
8. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa.......................... 200
9. Til Hins íslenska bókmentafjelags .......................... 2000

10. Til Þjóðvinafjelagsins ................................................. 1000
11. Til Fornleifafjelagsins ................................................. 800

Styrkurinn greiðist því aðeins, að Árbók komi út.
12. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu

íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að .................. 1000
13. Til að vinna að textaútgáfu á íslensku fornbrjefasafni 1600

Slyrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskon-
ar registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.

14. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 — 1800 og að vinna að útgáfu þ e ir ra .................. 1000

15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800—1873 ... 800
16. Til Dansk-islandsk Sam fund.......................................... 1000
17. Til FræðaQelagsins, til að gefa út jarðabók Árna Magn-

ússonar og Páls V ídalíns................................................ 800
18. Styrkur til að gefa út Flóru íslands .......................... 1000
19. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti

1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ........... 2000
20. Til Listvinafjelagsins......................................................... 1000

Flyt ... 113450
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21. a.

b.

c.

22.

S t j r k n r  til sk á ld a  og lis ta m a n n a  ................................
T il B ja rn a  Jó n sso n a r  frá  Vogi, til að  þ ýða  G oethes
F a u s t  .........................................................................................
T il p ró f. S v e in b ja m a r S v e in b jö rn sso n a r, til að  v in n a
að  ú tb re ið s lu  sö n g lis ta r  ...................................................

d . T ii P á ls  ísó lfs so n a r  o rg e lle ik a ra , til þess að  Ijúka  n ám i
a. T il s ira  J ó h a n n e s a r  L. L ynge J ó h a n n s s o n a r , til að  

sa fn a  til is le n sk ra r  o rð a b ó k a r  m eð is len sk u m  þýð 
in g u m , en d a  sje sa fn ið  eign r ik is in s  .....................

b . T il P ó rb e rg s  P ó rð a rso n a r , til þess að  sa fn a  o rð u m  
ú r  a lþ ý ð u m á li .............................................................

T il H a n n e sa r  P o rs te in sso n a r, til að  sem ja  æ fisögur 
læ rð ra  m a n n a  ís le n sk ra  á  s ið a ri ö ld u m , en d a  sje h a n d
ritið  eign la n d s in s  að  h o n u m  l á t n u m   ...........
T il B ja rn a  S æ m u n d sso n a r sk ó la k e n n a ra , til f isk iran n
só k n a  .................................................................................................
T il d r . H elga J ó n s so n a r , til að  h a ld a  á fram  ra n n só k n
á g ró ð ri la n d s in s  .............................................................
T il G uðm . G. B á rð a rso n a r , til ja rð fræ ð ira n n só k n a  
T il d r . H elga P je tu rss , til ja rð fræ ð ira n n só k n a  ...
T il F r im a n n s  B. A rn g rfm sso n ar, til að  sa fn a  ste in u m  
og ja rð te g u n d u m  og ra n n s a k a , að  h v e rju  sje n ý tt 
T il P á ls  P o rk e lsso n a r, til að  v in n a  að  m á lsh á tta sa fn i
s in u  .................................................................................................
T il S ig h v a ts  B orgfirð ings, til þess að  v in n a  að  P re s ta
æ fum  sfnum  ..............................................................................
T il F in n s  J ó n s s o n a r  á  K jörseyri, til f ræ ð iið k an a  
T ii S ig fúsar S ig fú sso n ar frá  E y v in d a rá , til þ jó ð sag n a
sö fn u n a r  ........................................................................................
T il Boga T h . M elsteds, til að  r i ta  í s l a n d s s ö g u ...........
T il la n d s sk já lf ta ra n n só k n a  .................................................

G re ið ist þv i aðe ins, að  ra n n s ó k n  verð i v ið  kom  
ið og sk ý rs lu r  gefnar.
T il v e ð u ra th u g a n a  og v eð u rsk e y ta  ..............................
T il a lþ ý ð u fræ ð slu  s tú d en ta fje lag an n a  i R eyk jav ík  og
á A k u r e y r i ........................................................................................

Af þ essu  íje sk a l g re iða  s tú d en ta fje lag in u  á  Ak 
u rey ri 400 k r ., til fy rirle s tra  i N o rð len d in g afjó rð u n g i

37. T il íþ ró tta s a m b a n d s  í s l a n d s .................................................
38. T il lis ta sa fn sh ú ss  E in a rs  J ó n s s o n a r  .....................
39. T il R e y k ja v ik u rd e ild a r  N o rræ n a  s tú d e n ta sa m b a n d s in s , 

s ty rk u r  t il  að  sen d a  fu lltrú a  á  s tjó rn a rfu n d i e rlen d is
F ly t ...

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

kr.

15000

1200

4000
2000

kr.

113450

22200

7000

1500 8500

2000

1200

1200
1200
4000

800

500

500
500

500
800
500

40000

1500

1500
5000

500
206d50
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• kr.
i

kr.

Flutt ... 206350
40. Til Einars Jónssonar myndböggvara, 2500 kr., með

verðstuðulsuppbót ......................................................... 4500
enda bafi bann forstöðu og umsjón listasafns sins.

41. Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram að
ritverkum sínum um islensk fræði .......................... 1500

i
Samtals ... ..........

!
212350

i

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðaríjelags íslands ......................................... 155000
2. Til sandgræðslu................................................................. 15000

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram belming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjeiaga .........  ........................................ 20000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir

dagsverkatöiu, og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna. Euda gefa
þau skýrslu um það, bvernig styrknum er varið.

4. Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjustjóra.................................................. 5500

5. Til skógræktar:
a. Laun............................................................................... 11520
b. Til skóggræðslu ......................................................... 12000

23520
6. Til framhalds landmælinga .......................................... 35000
7. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum .......... 21780
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ........... 500
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis 800

Flyt ... 23080 254020
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþiag). 04
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• kr. kr.

Flult ... 23080 254020
Nemandanum ber að senda síjórnarráðinu tvisvar

á ári vottorð frá kennurum sínum um iðni og á-
stundun. 23080

8. Til eftirlits með útflutningi á brossum.......................... 600
9. Til efnarannsóknarstoíu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr. með dýrtíðaruppbót......... 6300

b. Húsaleiga.......................  .......................................... 1000
c. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar .......................... 1700 9000

10. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms
erlendis................................ . .......................................... 4000

11. Til Fiskveiðasjóðs íslands .......................................... 6000
12. Til Fiskifjelagsins ......................................................... 45000

Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna
á smáskipum.

13. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ................................................. 21600
b. 4 sildarmatsmanna ................................................. 11520
c. 4 ullarmatsmanna......................................................... 2880
d. 5 kjötmatsmanna......................................................... 6000
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna.................................. 10000

—---------- 52000
14. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir fiskiafurðir

erlendis...............................................................  ......... 10000
15. Til gerlarannsókna ......................................................... 2000
16. Til Gisla Guðmundssonar, til kjötverkunarrann-

sókna ................................................................. 1600
17. Til umbúða og sölutilrauna á niðursoðnu kjöti,

alt að ................................................................................. 2000
18. Til bryggjugerðar á Eyrarbakka, alt að Vs kostnaðar 10000
19. Til bryggjugerðar i Ólafsfirði, alt að V3 kostnaðar ... 5000
20. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ......... 8000

Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla Hall-
dóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði bonum baldið áfram.

21. Til sambands norðlenskra kvenna................................. 500
22. Þóknun til vörumerkjaskrásetjara.................................. 1000
23. Handa Ungmennafjelagi íslands, lil eflingar íþrótta og

skóggræðslu........................................................................ 1800
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.

Fiyt ... • • • , , , 435600
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kr. kr.

Flult ... 435600
24. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur-

sandi, til að balda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum búsaskjól, beina og fylgd .................. 500

25. Styrkur til ábúandans i Fornahvammi, til að halda
þar uppi bvgð og gisting..........................  ................. 700

26. Styrkur tíi ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, til þess að balda þar við bygð og veita ferða-
mönnum gisting og beina................................................ 200

27. Slvrkur til ábúandans i Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting........................................................ 700

28. Laun námuverkfræðings og til forslöðu sillurbergs-
námunnar i Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtiðar-
uppból................................................................................ 6300

29. Til Bjargráðasjóðs ......................................................... 23000
30. Til Landhelgisjóðs ......................................................... 20(100
31. Til slysatryggingar sjómanna......................................... 20000
32. Til löggildingarstofu mælilækja og vogarábalda:

a. Laun forstöðumanns ................................................. 6120
b. Ferðakostnaður h a n s ................................................. 500

6620
33. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
34. Laun búsagerðarmeistara................................................. 9000
35. Til leiðbeiningar um búsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ................................................................................. 6300
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu.
En vinni bann auk þessa við búsagerð einstakra
manna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er rennur i
landssjóð.

b. Ferðakostnaður, alt að ................................................. 800
7100

36. Til útgeröar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum 20000
37. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli, að frádregnu eflirgjaldi

af Slaðarfelli, 1800 kr....................................................... 1200

Samtals ... ........... 551920

17. gr.
m

Til skyndilána banda embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 
eru veittar 4000 kr.
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18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .........................................................
b. Embættismannaekkjur og börn ..........................
c. Uppgjafaprestar .........................................................
d. Prestsekkjur.................................. .........................

II. Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Ásgeirs Blöndals Iæknis ......... 250
2. — Porvalds Pálssonar læknis .........  300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500

b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknis 

ekkju ...............................................
2. Til Magneu Ásgeirsson, læknisekkju .
3. — ÓIivu Guðmundsson ................
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ................
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ...

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Stefáns M. Jónssonar
2. — Bjarnar Jónssonar..........
3. — Guðlaugs Guðmundssonar

d. Prestsekkjur:

150
200
175
400
400

325
475
500

1 . Til Ástu Þórarinsdóttur...................... 130
2. — Auðar G ísladóttur......................... 300
3. — Bjargar Einarsdóttur ................. 500
4. — Guðrúnar Björnsdóttur................. 300
5. — Guðrúnar J Jóhannesdóltur 300
6. •— Gbðrúnar Ólafsdóttur ................. 100
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ......... 300
8. — Guðrúnar Torfadóttur ................. 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur ......... 300

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur................. 300
11. — Kirstínar Pjetursdóttur.................. 300
12. - - Kristinar Sveinbjamardóttur 300
13. — Ragnheiðar Jónsdóttur.................. 106

kr. kr.

33320.61
15227,38
1321,66
5045,45

54915,10

2050

1325

Flyt ... 3536

1300

4675 54915,10
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Flutt ... 3536
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. 

með hverju barni hennar, sem er 
í ómegð .......................................... 400

15. Hlifar Bogadótlur, 100 kr. með 
hverju barni bennar, sem er í 
ómegð................................................ 700

16. — Þórunnar Stefánsdóttur.................. 400
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur .......... 400
18. — Steinunnar Pjetursdóttur .......... 300

Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur .................. 300
2. —■3 barna hennar .......................... 300
3. — Bjargar Jó n sd ó ttu r........................ 300
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur .......... 360
5. — Hjartar Snorrasonar .................. 500
6. — Jónasar Eiríkssonar .................. 500
7. — Magnúsar E inarssonar.................. 500
8. — Eiínar Briem Jónsson .................. 300
9. — Gyðriðar Þorvaldsdóttur .......... 300

10. 3 barna hennar .......................... 300
11. — Janusar Jónssonar præp. hon. 720
12. — Pjeturs Guðmundssonar................ 500
13. — Steinunnar Frím annsdótlur......... 450

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar .......................... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................. 300
3. — Böðvars Jónssonar.......................... 200
4. — Hallgríms Krákssonar .................. 200
5. — Jóhanns Jónssonar........................ 200
6. — Þóru Matthiasdóttur .................. 300
7. ■— Daniels Jónssonar.......................... 200
8. — Jens Pórðarsonar .......................... 100
9. — Friðriks Möllers .......................... 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur .................. 200
11. — Eliesers Eirikssonar .................. 200
12. ----- Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar- 

stöðum ..................  ................. 300
13. ---- Jóhannesar Þórðarsonar .......... 300

FJyt ...

kr. kr.

4675 54915,10

5736

5330

4000

19741 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 19741 54915,10
Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofastjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B riem s.......................... 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Önnu Thorlacius .......................... 300

5300
Ekkjur og börn skálda og ritböfunda:
1. Til Helgu Eirik'dótlur Ólafsson......... 300
2. — Jakobinu Pjetursdóttur.................. 200
3. — Guðrúnar Jónsdóltur 300 kr. og

til sonar þeirra Þorsteins Erlings-
sonar 300 kr. .......................... 600

4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.,
og auk þess 100 kr. með bverju
barni hennar, sem er í ómegð ... 700

5. — Guðrúnar Sigurðardóttur .......... 300
6. — Ólinu Þorsteinsdóttur .................. 300
7. — 3 barna hennar .......................... 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur ......... 300
9. — Guðrúnar Runólfsdóttur.ekkjuMatt-

- biasar Jocbúmssooar .................. 1200
4200

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala-

forstöðukonu................................... 400
2. — Sigurðar Eiríkssonar fyrv.regluboða 500
3. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að

auki 100 kr. með bverju barni henn-
ar, sem er i ómegð .................. 500

4. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. H jaltasonar........................ 300

5. — Páls Erlingssonar .......................... 800
6. , — Erlends Zakariassonar.................. 300
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri .................................. 300
8. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra .......................... 300
9. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Þor-

steins Oskimatsm. Guðmundssonar 400
10. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

v itavarðar........................................ 400

Flyt .. 4200 29241 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 4200 
11. Tii Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar ..................  400

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðar- 
uppbót ettir reglum launalaganna.

29241

4600

54915,10

j. Til Ingeborg Sigurjónsson.......................................... 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara 1200

36841
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. 70904 89
IV. Tillag til ellistyrktarsjóða................................................ 40000,00

Samtals ... .......... 202660,99

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við lög- 
reglueftirlit með fiskveiðum i landhelgi o. fl.

Stjórninni er heimilt að endurgreiða P. J. Thorsteinsson útgerðarstjóra 
alt að 10000 kr. af síldartunnutolli frá árinu 1919, ef ástæður reynast samskonar 
og voru fyrir greiðslunni til Ásgeirs Pjeturssonar i 19.‘gr. síðustu fjárlaga.

Ólafi J. Hvanndal myndamótara skal veittur tveggja ára greiðslufrestur á 
rentum og afborgunum af eítirstöðvum, að upphæð kr. 4334,00, af viðlagasjóðsláni.

20 gr.
Til gjalda árið 1923 er veitt 

Samkvæmt 7. gr.
—  8. —

-  9. —
—  10. —

—  11. —

—  12. —

— 13. —
— 14. —
— 15. —
— 16. —
— 17. —
— 18. —
— 19. —

kr. 1709313.95 
60000 00

223000.00
297580.00
603420.00
694856.00 

1940540.00 
1304388.28
212350.00
551920.00 

4000.00
202660 99
100000.00

kr. 7904029.22

Flyt kr. 7904029.22



512 Þingskjal 236

Flutt ... kr. 7904029.22
En tekjtír eru áætlaðar:

Samkvæmt 2. gr...............................  kr. 7025000.00
— 3. —   — 190050.00
— 4. —   — 576000 00
— 5. —      — 22400.00

------------------- — 7813450.00

Tekjuhalli kr.: 90579.22

21. gr.
Heimilt er stjórninni a.ð lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honum:

1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa íyrir giiðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/« vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/o á ári i 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, 
til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6°/o vöxtum og endurgieiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 
kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 
að liðnum 4 fyrstu árunum.

4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar, gegn 
6°/o i ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

5. Alt að 45000 kr. til Árnessýslu, til endurgreiðslu á skuld hennar við ríkis- 
sjóð vegna vegalagninga. Lánið veitist gegn 6°/'o ársvöxtum og endurgreiðslu 
á 20 árum.

6. Alt að 5000 kr. lán handa bændum i Hrunamannahreppi, til að koma upp 
smjörlíkisgerð við Áslækjarrjómabú. Lánið veitist gegn tryggingu, er stjórnin 
tekur gilda, og gegn 6°/a ársvöxtum og endurgreiðslu á 20 árum.

7. Til að koma á fót kjötniðursuðu við hveri í Reykholtsdalshreppi i Borgar- 
fjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, og gegn 6°/o í 
ársvöxtum og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.

8. Alt að 120 þús. kr. til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, 
með 6°/o ársvöxtum og gegn endurgreiðslu á 30 árum. Verði fje eigi fyrir 
bendi, er stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er 
bæjarsljórnin kann að taka í þessu skyni. (Endurveiting).

9. Alt að 8000 kr. handa Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals-hreppum, til að 
kaupa jörð til læknisseturs fyrir Reykbólabjerað. Lánið skal veitt g»gn ábyrgð 
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin
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lekur gilda. Lánið ávaxlasl með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgun- 
um á 30 árum.

10. AIl að 11000 kr. handa Árnessýslu, til að kaupa jörðina Laugarás fyrir lækn- 
issetur, með samskonar skilyrðum.

11. Alt að 20000 kr. til að koma upp oslagerðarbúum. Lánin eru veitt eftir til-
lögum Búnaðarfjelags íslands, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. Lán-
in eru ávöxtuð með 6*/o °g endurgreiðast á 20 árum.

12. Alt að 30000 kr. til Jóns ísleifssonar verkfræðings, til að reisa hús með
nýrri og ódýrari gerð en hjer hefir þekst. Lánið er veitt til 15 ára og með
6 •/• ársvöxtum, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar.

13. AIl að 20000 kr. til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis, til að reisa hús með 
nuddlækningastofu. Lánið er veitt til 15 ára með 6*/• ársvöxtum og gegn 
tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

14. Alt að 35000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsambands, til þess að kaupa 
sljettil (Frásemaschine). Lánið skal veita eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, 6°/» ársvöxtum og greiðslu 
á 16 árum.

15. Til stofnunar tveggja klæðaverksmiðja, annarar á Austurlandi (Reyðarfirði), 
hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr„ 50000 kr. til hvorrar, þó eigi yfir 
*/* stofnkostnaðar, og gegn tryggingum þeim og skilyrðum að öðru leyti, er 
landsstjórnin metur gildar. Af láninu greiðist 6°/o vextir og endurborgist á 
20 árum.

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótt- 

ur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1923, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og enn önnu, 
ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.

23. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1922 og hafa 

I för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstímabilið.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 65
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um frumvarp til laga um breyting og viðaukn við lög nr. 6, 31. mai 1921. (Seðla- 
útgáfa tslandsbanka).

Frá fjárhagsnefnd.

Mál þetta hefir tafist nokkuð hjá nefndinni, og eru ástœður fyrir þvi þessar:
Við umræður málsins í neðri deild var frá þvi skýrt af fyrverandi fjór- 

málaráðherra, að íslandshanki hefði heitið honum því að lækka útlánsvexti sína 
um 1 °/o, frá því sem verið hefir, svo að þeir verði jafnháir því, sein nú er í 
Landsbankanum, ef gengið væri að 2. grein þessara laga.

En þar sem ekkert liggur fyrir um þetta atriði í athugasemdum fyrv. 
stjórnar við frumvarpið, og núverandi stjórn gerði enga grein fyrir þessu atriði 
við 1. umræðu -þessa máls í þessari háttv. deild, þótti nefndinni ekki annað við 
eiga en að skýr ummæli lægju fyrir um þetta atriði frá bankans hálfu.

Til þess að fá þetta staðfest sendi því nefndin 28. f. m. erindi til ráðu- 
neytis og beiddist skýrrar yfirlýsingar um þetta frá bankans hálfu.

Svar upp á þessa málaleitun kom frá ráðuneytinu með brjefi dags. 5. þ.
m., og hljóðar svar bankans á þessa leið:

»Út af brjefi hins háa fjármálaráðuneytis, dags. í dag, þar sem beiðst er 
umsagnar um erindi fjárhagsnefndar Alþingis, dags. 28. þ. m., viðvikjandi þvi, 
hvort íslandsbanki mundi ætla sjer að standa við loforð sitt til fyrverandi fjár- 
málaráðherra um það að lækka útlánsvexti bankans um 1 °/o, ef samþykt verði 
frumvarp til laga um breytingu á og viðauka við lög nr. 6, 31. mai 1921, eins 
og málið liggur fyrir á þingskj. 130, skulum vjer leyfa oss að taka það fram, að 
vjer höfðum lofað fyrverandi fjármálaráðherra, að ef 2. gr. í fyrgreindu frum- 
varpi yrði að lögum, þá mundi bankinn lækka útlánsvexti sína um l°/o, og með 
því ekkert skilyrði var sett af vorri hálfu, að þvi er snertir innihald 1. gr. stjórn- 
arfrumvarpsins, sem nú hefir verið breytt, þá stendur fyrgreint loforð vort að 
sjálfsögðu óhaggað«.

Nú hefir þessi 2. gr. umrædds stjórnarfrumvarps verið samþykt óbreytt
af háttv. n e ð r i  deild, enda verður að líta svo á, að a- og b-liðir greinarinnar sjeu
aðeins orðabreytingar frá ákvæðum laga nr. 6, 31. maí 1921.

c-liður greinarinnar er aftur allveruleg efnisbreyting, og skiftir því nokkru 
máli. En gæta verður þess, að á tímabilinu 31. okt. 1922 til jaínlengdar 1923 á 
bankinn að draga inn alla þá 8. seðlamiljón, sem hjer íæðir um, eftir þeim 
reglum, sem stjórnarráðið setur um innköllun seðlanna, og getur því aðeins um 
mjög stuttan tfma notið þeirra fríðinda, er honum eru veitt, ef ákvæði c-liðsins 
verður að lögum.

Sökum þessa hefir nefndinni ekki þótt næg ástæða til þess að gera þetta 
alriði að deiluefni við bankann, og mælir því með því, að þetta atriði greinarinnar 
verði einnig samþykt, en verður hinsvegar að vera sammála um, að ákvæði nú- 
gildandi laga um þetta efni geti ekki verið nægileg ástæða fyrir bankann til þess 
að halda forvöxtum sinum l°/o hærri en hinn bankinn, og telur löngu mál til

(A. XIX, 4).

Ed. 237. WefndarálU
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komið að úr þvi sje bætt. Um fyrri lið 1. gr. er enginn ágreiningnr meðal nefnd- 
armanna, en um siðari liðinn hefir ekki orðið samkomulag.

Meiri hluti nefndarmanna (G. Ó. og G. G.) lítur svo á, að rjett sje að 
samþykkja greinina óbreytta, enda inuni ekki verða til frekari seðiaútgúfu tekið, 
nema óhjákvæmilegt sje vegna viðskifta innanlands.

Samkvæmt því leggur hann til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt. 
Minni blutinn (S. H. K.) vill aftur ekki raska þeim grundvelli, er lagð- 

ur var fyrir seðlaútgáfunni með lögum nr. 6, 31. mai 1921, en telur að svo sje 
gert,' et frumvarpsgreinin er samþykt og ekkert bendir til þess, að fram til næsta 
þings sje þörf á frekari seðlaútgáfu en þegar hefir verið leyfð.

Samkvæmt þvi leggur hann til, að frumvarpið verði samþykt með þessari

BREYTINGU:

Víð 1. gr.
önnur málsgrein fellur niður.

Alþingi, 10. april 1922.

Guðm, Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson, Sigurður H. Kvaran, 
form. fundaskrifari. framsögumaður.

(B. XXVIH, 9).

Nd. 181. Breytliifartlllaga

við frumvarp til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905 
(þskj. 234).

Flutningsin.: Jón Baldvinsson og Jón Þorláksson.

I stað orðanna i 4. málsgrein 1 gr.: »laxveiðiafnot ......  stunduð« komi:
tekjur af laxveiði, hvort sem eru veiðitekjur eða leigutekjur.

(B. XLII, 3).

Ald. 889. Breytingsrtlllöfur

við frumvarp til laga um heimild til innflutningsbanns og gjaldeyrisráðstafana.

Flutningsm.: Jón Sigurðsson, Pjetur Ottesen, Hákon J. Kristófersson,
Björn Hallsson.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Rikissljóniinni veitist heimild til með reglugerð eða reglugerðum að



banna innflutning til landsins á þeim vörulegundum, er hún telur ónauð- 
synlegar og ákveður hún hvaða vörur heyra undir það.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Þegar ákvæði 1. greinar koma til framkvæmda, er stjórninni heimill 

að ákveða útsöluverð innanlands á hinum bönnuðu vörutegundum, er til eru 
i landinu og hafðar til sölu, og skal meginreglan sú, að söluverð sje ekki 
hærra en það var þegar bannið gekk i gildi.

3. Við 3. gr. Greinin falli burtu.

4. Við 5. gr. Niðurlag greinarinnar »og lög nr. 76, 27. júni 1921«, falli burtu.

Fyrirsögn frv. verði: Frumvarp til laga um heimild lil innflutningsbanns.

(B. XII, 5).

Ed. 24». LÖg

um brevtingu á lögum um dýraverndun, 3. nóv. 1915.

(Afgreidd frá Ed. 11. april).

3. gr. laga nr. 34, 3. nóv. 1915, orðist svo:
Ráðuneytið setur reglur um aflífun allra húsdýra, slátrun búpenings

og um fuglaveiðar, svo og um rekstur og annan flutning innanlands á sauð-
fje til slátrunar og á sauðfje og hrossum til útflutnings, og um meðferð á 
hrossum i brúkun. Skal það gert með reglugerð, sem jafnframt ákveður sektir 
fyrir brot á slikum reglum.

(tí. XXXVI, 7).

iid. 341. I'rum varp

til laga um breyting á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907.

(Eftir 3. umr. í Nd.)

1. gr.
í þeim skólahjeruðum, utan kaupstaða, þar sem eru heimangönguskól- 

ar eða settir verða á stofn heimavistarskólar og reglugerð þeirra og hollustuhættir 
samþykt af yfirstjórn fræðslumála, skulu öll börn skólahjeraðsins á skóla- 
skvldualdri njóta þar kenslu að minsta kosti 12 vikur á ári, nema skóianefnd

516 Þingskjal 239—241
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veiti undanþágu. Heimilt er þó að ákveða i reglugerð skólans, að þessi skóla- 
skylda skuli einungis ná til 12 — 14 ára barna, enda sje þá yngri börnum sjeð 
fyrir lögskipaðri fræðslu á annan bátt.

2. gr.
Geti fræðslunefud sjeð öllum börnum fræðsluhjeraðs á aldrinum 10— 

14 ára fyrir fullnægjandi fræðslu farskólalaust, með eftirlitskennara eða með 
eftirliti sóknarprests eða á annan hátt, er henni það heimilt.

3. gr.
Sóknarprestum skal skylt að haía eftirlit með barnafræðslu, hverjum 

i sínu prestakalli, .i samráði við skólanefndir og fræðslunefndir, eftir því sem 
önnur embættisstörf þeirra leyfa. Þeir skulu vera prófdómendur við 'barna- 
próf, hver i sinu prestakalli, en þó skipar yíirstjórn fræðslumála sjerstaka 
prófdómendur, auk prestanna, við barnapróf i kaupstöðum og annarsstaðar 
þar sem fjölment er, svo og þar sem prestslaust er eða prestaköll mjög vlð- 
lend, eftir þvi sem henni þykir þörf. 

j Sóknarprestum ber engin sjerstök borgun íyrir störf samkvæmt þess-
; ari grein.

1 (A. I, 19).

j Ed. X42. Breyttnffarttllögur
i
j við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

} 1. Frá Guðjóni Guðlaugssyni.
\ 1. Við 12. gr. 5. a. (Andrjes Fjeldsteð).
i Fyrir »1500« koma .............................................................. 2000

2. Við 12. gr. 5. b. (Lækningaferðir augnlæknis).
j Fyrir »500« koma .................................................................  700
: 11. Frá fjarveitinganefnd.

Við 14. gr. B. I. g. 2. b. (Dýrtíðaruppb. dyrav. háskólans).
Fyrir »700« kem ur.................................................................  1000

j II I . Frá Guðmundi Guðfinnssyni.
! Við 14. gr. B. VII.
; Aftan við athugasemdina bætist:

Stjórnarráðið má þó, eftir tillögum skólastjóra, veita
i undanþágu frá skólagjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar

efnilegir nemendur.
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IV. Frá Guöjóni Guðlaugssyni.
Við 14. gr. B. XVII. b. (Utanfararsl. íorstoðuk. daufdurnbraskólans) 

Fyrir »1000« konia .........................................................

V. Frá fjárveitinganefnd.
Við 15. gr. 1. d. (Handritaskrá Landsbókasafnsins).

Liðurinn verður:
Til þess að semja og gefa ú( handntaskra salnsius

VI Frá Karli Einarssyni og Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 15. gr. 19. (Leikfjelag Rvikur).

Fyrir »2000« kemur .........................................................

VII. Frá fjárveitinganefnd.
Víð 15. gr. 19. (Leikfjelag Rvikur).

Fyrir »2000« kemur .........................................................

VIli. Frá tíirni Kristjánssyni.
Við 15. gr. 41.
Nýir liðir:
a. Til Þórarins Guðmundssonar fiðluleikara ..................................

Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að hann kenni 
alt að 6 mönnum á ári, sem heima eiga utan Reykjavíkur, 
ókeypis að leika á fiðlu.

b. Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindisstarfsemi ..................
Til vara .........................................................................................

IX. Frá Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 16. gr. 7. c.

Nýr liður:
Til Haralds Guðmundssonar, til þess að afla sjer frekari 

þekkingar í dýralæknisfræði....................... .........................................

X. Frá Karli Einarssyni.
1. Við 16. gr. 36 (Björgunarskipið Þór).

Fyrir »20000« k o m a ..................  ..................................
2. Við 21. gr. 8.

Nýr liðnr:
Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveit- 

unni, alt að 80 þús. kr. til 30 ára, gegn 6% vöxtum. Verði 
fje ekki fyrir hendi, er sljórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt 
að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka i þessu 
skyni (Endurveiting).

XI. Frá fjárveitínganefnd.
Víð 21. gr. 14 (Fr&semaschine).

Fyrir »35000 kr.« koma: 70000 kr.

1500

3000

4000

3000

1200

5000
3000

1000

30000
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E«l. » 4 8 .  I . ö k

um kenslu heyrnar- og mállej’singja.

(Afgreidd frá Ed. 12. april).

1- í?r-
i Foreldrum og forráðamönnum daufdumbra barna skal skylt að senda

þan til uppfræðslu í Daufdumbraskóln landsins það haust, sem þau eru 8 
ára, nema sönnur sjeu faerðar á það fyrir yfirstjórn fræðslumála, að þeim 
verði veitt jafngóð kensla og uppeldi á annan hátt, og skulu börnin vera < 
skólanum til 17 ára aldurs, nema þau hafi iokið námi fyr eða yfirstjórn 
fræðslumálanna þyki af öðrum ástæðum rjett að láta þau fara fyr frá skól- 

j  anum, en það skal að jafnaði gert, ef barnið reynist óhæft til náms eða hæft 
i til að njóta kenslu í öðrum skóla.
j Ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, getur yfirstjórn fræðslumála veitt
j undanþágu frá framangreindu ákvæði um aldur heyrnar- og málieysingja, er 
j þeim skuli komið til kenslu.

j 2. gr.
Foreldrar barns eða barnið sjálft greiða kostnað við férð þess til skól- 

ans og frá honum að afloknu námi, svo og fatnað þann, er barnið á að hafa 
með sjer í skólann. Geti þau það ekki fyrir fátæktar sakir, greiðir hreppur 
sá, sem barnið á lögheimili í, kostnaðinn sem önnur útgjöld til barnafræðslu.

Borgun fyrir fæði barnsins og föt, meðan það dvelur í skólanum, 
greiðist af foreldrum eða barninu sjálfu, að svo miklu leyti sem efnahagur 
þeirra leyfir, að dómi yfirstjórnar fræðslumála, þó aldrei meira en */s kostn- 
aðar. Allur annar kostnaður við skólahaldið greiðist úr ríkissjóði.

! 3. gr.
Börn þau, er eiga að góðu heimili að hverfa, fara þangað í sumar- 

leyfinu, Qg greiðir rikissjóður hálfan ferðakostnað. öðrum  börnum útvegar 
skólinn hentugan verustað til sumardvalar eða hefir þau sjálfur, og greiðist 
þá kostnaðurinn af framfæranda, eftir sömu reglum og segir í siðari lið 2. gr.

! 4. gr.
Þegar daufdumbt barn hefir lokið námi og foreldrar þess eða aðrir 

vandamenn eru dónir eða eru ekki færir um að annast það sem skyldi, skal 
presti og oddvita i þeim hreppi, sem barnið á heimili i, vera skylt að sjá 
um, að þvi verði komið fyrir á góðu heimili, þar sem það getur haft sem 
best not þess, er það hefir numið.

j 5. gr.
Yfirstjórn fræðslumála getur sett reglugerð um tilhögun kenslunnar i

(B. XXXIX, 3).
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Daufdurabraskólanum og um önnur atriði, er skólann varða. í reglugerðinni 
raá ákveða, að taka megi til kenslu í skólanum, um lengri eða skemri tima, 
raálhölt og heyrnarsljó börn, seni geta ekki notið kenslu i öðruni skólura, 
blind börn og vitsljó börn, að svo niiklu leyti sem fjárveiting til þessa er 
fvrir hendi.

6. gr.
Með lögura þessum er úr gildi numin tilskipuu 20. febr. 1872, ura 

kenslu heyrnar- og málleysingja.

(H. XXVI, 5).

i:«l. 344.

um sönnun fyrir dnuðn manna, sem ætla má að farisl liafi af slysum.

(Afgreidd frá Ed. 12. april),

1. gr.
Nú hefir ekkert spurst til skips, sem stundaði fiskveiðar eða var i 

innanlandssiglingum, svo lengi, að það hefði, að öllu forfallalausu, getað lokið 
ferð sinni á helmingi styttri tima, og má þá fá úrskurð um, að þeir menn, 
sem á skipinu voru, skuli taldir dauðir, þó eigi fyr en liðnir eru 6 mánuðir 
frá því, er spurðisl til skipsins síðast.

2. gr.
Nú hverfur maður af skipi i hafi, og mönnum er ókunnugt, hversu 

það har að eða hvað olli, og má þá fá úrskurð um, að hann skuli lalinn 
daudur, þá er liðnir eru að minsta kosti 6 mánuðir frá hvarli lians og ekkert 
hefir til hans spurst.

3. gr.
Nú hverfur maður hjer á landi og vita menn til þess, að hann hefir 

komist í ltfsháska, svo sem hrept illviðri á ferðalagi eða lent í öðrum þeim 
hættum, er allar líkur þykja til að honum hafi grandað, og má þá fá úrskurð 
um, að hann skuli talinn dauður, ef ekkerl lietir til hans spurst í 0 mánuði 
frá þvi, er hann komst í lífsháskann.

4. gr.
Urskurðar um, að maður skuli talinn dauður, gelur hver sá krafist 

sem hefir löglegra hagsmuna að gæta við andlát luins.

5. gr.
Úrskurður um, hvort horfinn maður skuli talinn dauður, á undir hjer- 

aðsdómara, þar sem maðurinn átti síðast heimilisvarnarþing. — Nú hverfur
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maður af skipi, sem gert var út í öðru lögsagnarumdæmi, og á þá málið 
undir úrskurð þess hjeraðsdómara.

Þeim, sem leita vill úrskurðar, ber að snúa sjer til dómara með skrif- 
lega beiðni, og sje þar nákvæmlega tiltekið nafn og aldur þess, sem horfinn 
er, og sem nákvæmastar upplýsingar um hann, nánustu ættingja hans, tildrög- 
in að hvarfi hans, þau er menn vita, hvenær síðast spurðist til hans o. s. frv.

Dómara ber af sjálfsdáðum að rannsaka málið og afla þeirra gagna, 
sem nauðsynleg þykja til að geta lagt úrskurð á það. Getur hann kvatt úr- 
skurðarbeiðanda fyrir rjett, til þess að skýra málavexti og vinna eið að skýrslu 
sinni. Rjettargjöld skulu engin greidd í hjeraði, og fer um meðferð málsins 
eftir reglunum um meðferð opinberra mála, að því leyti sem þær eiga við.

Þegar dómari hefir athugað alla málavexti og honum þykir sýnt, að 
sá, sem horfinn er, muni ekki vera á lifi, úrskurðar hann, að hann skuli tal- 
inn dauður.

6. gr.
Ef svo er ástatt, sem getur í 1. gr., skal álitið, að dauðann hafi að

höndum borið þá er Iiðinn var helmingur þess tíma, sem skipið hefði að
forfallalausu þurft til ferðar sinnar þangað, sem ætlað var, frá þeim stað, þar 
sem siðast spurðist til þess, þyki ekki annar dagur sennilegri.

Sje svo ástatt, sem getur i 2. gr., skal dánardagurinn talinn dagur sá, 
er mannsins var saknað af skipinu.

Ef svo er ástatt, sem getur í 3. gr., skal telja dauðann hafa borið að
höndum á þeim tíma, er maðurinn rataði í lífsháskann.

7. gr.
Nú hafa fleiri menn saman ratað i lifsháska, og svo verður álitið, að 

þeir hafi farist, og skal þá telja, að þeir hafi látist samtímis.

8. gr.
Úrskurði hjeraðsdómara má áfrýja til æðri rjettar innan 6 mánaða frá 

útgáfudegi hans, og hafa sömu menn rjett til þess að krefjast áfrýjunar sem 
þeir, er kröfu hefðu átt um úrskurð, svo og dómsmálaráðherra, enda skal 
hjeraðsdómari ávalt senda honum tafarlaust afrit af úrskurði og málsskjölum.

Um meðferð málsins i æðra rjetti fer eftir reglum um meðferð opin- 
berra mála, að því leyti sem þær eiga við.

Nú er úrskurður staðfestur i æðra rjetti, og skal þá sá, sem krafðist 
áfrýjunar á honum til breytingar, bera áfrýjunarkostnaðinn, en ella greiðist 
hann af almannafje.

9. gr.
Nú er úrskurður um, að maður skuli talinn dauður, fenginn fyrir vís- 

vitandi rangar skýrslur, og á þá, að undangenginni Iöglegri málssókn, að
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). CQ
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dæma þann eða þá, sem reynast sekir um þetta, til þess að greiða að skað- 
iausu allan þann kostnað og tjón, sem af úrskurðinum leiddi.

10. gr.
Ákvæði þessara laga koma þá aðeins til framkvæmda, er lát horfíns 

manns verður ekki sannað á annan hátt, og kemur úrskurður eftir lögum 
þessum að öllu leyti i stað löglegs dánarvottorðs.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(D. III, 1).

Id . 245. Fyripspurii

til stjórnarinnar um skólahússbyggingu á Eiðum.

Frá Birni Hallssyni.

Hvaða ákvörðun hefir rikisstjórnin tekið um byggingu skólahúss 
á Eiðum?

(A. I, 20).

Ed. 246. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá Guðmundi Guðfinnssyni og Karli Einarssyni.

1. Yið 14. gr. B. XIII, 1. (Kennaralaun).
Fyrir »350000« kemur .......................................................... 345000

2. Við 14. gr. B. XIII, 2. (Farskólar).
Fyrir »5000« kemur .................................................................  10000
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Nd. 947. Fram varp

til fjá rlag a  fy rir  á rið  1923.

(E f tir  3. o m r. i E d .) .

I. K A FL I.

T e k j n r .

1. gr.
Á rið 1923 er æ tla s t til, að  te k ju r  r ík is in s  verð i svo sem  ta lið  er í 2 . - 5 .  

gr., og að  þ e irra  verð i aflað  m eð te k ju g re in u m , sem  þ a r  e ru  ta ld a r .

(A. I, 21).

2. gr.
Þ essir  s k a tta r  og to lla r  e r æ tla s t til að  n em i:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur................................................................. 210000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................... 900000

1110000
3. Aukatekjur......................................................................... 250000
4. Erfðafjárskattur................................................................. 55000
5. Vitagjald ......................................................................... 150000
6. Leyfisbrjefagjöld............................... . .......................... 10000

465000
7. Útflutningsgjald ................................................................
8. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vín, 

ávaxtasafi og lím onade).................................................. 250000

600000

9. Tóbakstollur....................................................................... 500000
10. Kaffi- og sykurtollur........................................................ 800000
11. Vörutollur ..........................  ... .................................. 1000000
12. Annað aðflutningsgjald ................................................. 60000

2610000

F ly t . . . .......... 4785000
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kr. 1
------------- i

kr.

Flutt ... 4785000
13. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .......................... 20000
14. Stimpilgjald........................................................................ 500000
15. Lestagjald af skipum ....................................................... 40000
16. Pósttekjur ......................................................................... 400000
17. S ím atekjur......................................................................... 1075000

1475000
18. Tóbakseinkasala............................................................... 200000
19. Skólagjöld ................................................. ‘ ...........  ••• 5000

Samtals ... ........... 7025000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................ 30000
2. Tekjur af kirkjum ......................................................... 50
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli......... 10000
4. Tekjur af skipum ......................................................... 150000

Samtals ... ........... 190050

4. gr.
Tekjur af bðnkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlai

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ......................................................... 250000
2. Tekjur af Ræktunarsjóði.................................................. 20000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög-

um nr. 14, 9. júlí 1909 .................................................. 40000
4. Væntanlega útdregið af þeim brjefum .......................... 15000

Flyt ... • • • • • • 325000
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kr. kr.

Flutt ...
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) i Eimskipafjelagi íslands
6. Vexlir af innstæðum i bönkum ..................................
7. Greiðsla frá Landsversluninni........................................

........... 325000
6000
5000

240000

Samtals ... ........... 576000

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ................................................................. 20000
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna.................. 400
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur .................. 2000

Samtals ... ........... 22400
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II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1923 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7.—19. gr.

7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsþankans er talið:

I. Vextir:
1. 4°/« Ián úr ríkissjóði Danmerkur, 500000 kr., tekið 

1908 til 15 ára til símalagninga ..........................
2. 4V»°/o lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum, 

1500000 kr. lil 30 ára, til að kaupa III. flokks 
bankavaxtabrjef Landsbankans ..................  ...

3. 4Vsð/° lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að 
ka.upa III, flokks bankavaxtabrjef Landsbankans

4. 4Vs°/o lán hjá dönskum bönkum, 500000 kr., tek- 
ið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra útgjalda (Reykja- 
víkurhöfn o. f l .) .........................................................

5. Ritsimalánið 1913, 4% og endurborgun á 30 ár- 
um, tekið hjá mikla norræna ritsimafjelaginu ...

6. Lán til ritsima, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára, með 
bankavöxtum hjá Landsbankanum, að upphæð 
100000 kr......................................................................

7. 5°/o lán, tekið til símalagninga 1917 hjá mikla 
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára, 500000 kr. ...

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði i skipum, 2 
milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir V® % hærri 
en forvextir Þjóðbankans d a n sk a ..........................

9. Lán til ritsima, tekið i Landsbankanum 20. jan. 
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr. ...

10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918 
með útlánsvöxtum hjá íslandsbanka, að upphæð 
1 milj. kr............................ .........................................

Fiyt ...

kr.

2333,33

36562,50

7593,76

7500.00 

16246,30

' 5320,00 

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

204400,41

kr.



Þingskjal 247 527

Flutt ...
11. Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með 

5°/o vöxtum, 2V* milj. kr...........................................
12. Lán hjá Háskóla fslands, tekið 10. jan. 1919 með 

5°/o vöxtum, afborgunarlaust, að upphæð 1 milj. kr.
13. Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919 með 

5°/o vöxtum til 20 ára, 41/2 milj- kr........................
14. Innlent lán 1. júlí 1920 með blh  °/o vöxtum til 

20 ára, 3 milj. kr........................................................
15. Enskt lán 1. sept. 1921 með 7°/o vöxtum til 30 

ára, 1 */a milj. kr..........................................................

II. Atborganir:

III. Framlag til Landsbankans, 10. greiðsla

1. Af láninu frá 1908 ................................................. 33333,33
2. — — — 1909 ................................................. 50000.00
3. — — — 1912 ................................................. 8333,33
4. — — — 1912 ................................................. 33333,34
5. — — — 1913 ..................  .......................... 12744,72
6. — — — 1916 ................................................. 4000,00
7. — ritsímaláni 1917 ......................... .................. 9768,82
8. — skipakaupaláni ...........  .................................. 200000,00
9. — ritsímaláni Landsbankans.................................. 3400,00

10. — íslandsbankaláni 1 9 1 8 ........................................ 100000,00
11. — láni danskra banka 1919 .................................. 225000,00
12. — innlenda láninu 1920 .......................................... 150000,00
13. — enska láninu 1921................. ........................... 50000,00

Samtals

kr.

204400,41

40000.00

50000.00

185625.00

144375.00

105000.00

kr.

729400,41

879913,54

100000,00

1709313,95

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins ... .................. 60000
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9. gr.
Til alþingiskoslnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitl:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar..................................... .................. 220000
2. Til yíirskoðunar Iandsreikninga .................................. 3000

223000

Samtals ... ........... 223000

10. gr.
Til ráðuneytisins, bagstofunnar, sendiherra, utanrikismála og ríkisráðs-

kostnaðar er veitt:

A.
Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. 11.

1. Til ráðherra:
a. Laun ................................................
b. Til risnu ..................  .................

30000
4000

2. Til utanferða ráðherra ..................................................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins.................................
4. Annar kostnaður .........................................................
5. Fyrir að gegna iíkisfjehirðisstörfum ..........................
6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð- 

herrabústaðnum.................................................................

B.
Hagstofan.

1. Laun hagstofusljóra................................
2. Laun aðstoðarmanns...............................
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
4. Prentun eyðublaða ................................
5. Húsaleiga, hiti og ljós m. m.............
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .........

kr. kr.

34000
8000

95940
22000
19340

3000

9500
6300

10000
3000
4000

15000

182280

47800

F l y t ......................... 230080
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Flult ...
C.

Sendiherra, ulanríkismál og ríkisráðskostnaður.
1. Til sendiherra í Kaupmannnahöfn:

a. Laun ........................................................  20000
b. Til húsaleigu .......................................... 3000
c. — risnu ................................................... 5000
d. — skrifstofuhalds .......................................  16000

2. Fyrir meðferð utanríkismála ...
3. Ríkisráðskostnaður ..................
4. Kostnaður af sambandslaganefnd

Samtals

kr. kr.

230080

44000
12000
4000
7500

67500

297580

11. gr.
Tii dómgæslu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
i
i

Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæslirjettur:

a. Laun dóm ara................................................. 52500
b. Laun ritara ................................................. 6300
c. Annar kostnaður .......................................... 2500

61300
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . ... 176220
3. Laun hreppstjóra.................................................... ......... 32400

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavík:
a. L a u n ............................................................... 23260
b. Húsaleiga....................................................... 3000
c. Hiti, ljós og ræsting .................................. 2200
d. Yms gjöld ................................................. 1940

30400
•

300320 t • • • • •
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 67
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kr. kr.

Flutt ... 300320
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innbeimlumanns 24300
b. Laun 3 to llv a rð a .......................................... 16200
c. H úsaleiga.......................................................  6500
d. Hiti og Ijós .................................................  1500
e. Ýms gjöld................................  ................... 10000

58500
Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og

lögreglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta 50000
7. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnað-

ar fangelsa......................................................................... 15000
8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
9. Borgun til sjódómsmanna .......................................... 1000

10. Borgun til setu- og varadómara .................................. 3000
439820

B.
Ymisleg gjöld.

1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Fóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ... 900
b. Til pappirs og prentunar ..........................  12000
c. Til koslnaðar við sendingar með póstum 1200

14100
2. Burðareyrir og embættisskeyti:

a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-
eyri undir embættisbrjef ..........................  25000

b. Fyrir embættisskeyti .................................. 60000
’ 85000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar op-
inberar byggingar ......................................................... 8000

4. Til embættiseftirlitsferða......................... .................. 6000
5. Fóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un á skipamælingum....................................................... 500
6. Til landhelgisgæslu ......................................................... 30000
7. Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar 20000

163600

Samtals ...
— *----------------

.......... 603420
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12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun .................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að
3. a. Styrkur til læknisvitjana handa hreppum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn, alt að ..................
Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum og er því 

skilyrði bundinn, að þær sendi með umsókn sinni 
skilagrein um hvernig verja á styrknum. Stjórnar- 
ráðið úthlutar honum aðeins til þeirra hreppa, 
sem um ræðir í 12. gr. 3—16 fjárl. 1922, að viðbættri 
Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu, er fær 200 kr.

b. Viðbótarstyrkur til Jökuldals-, Hlíðar-, Tungu-, 
Hjaltastaðar- og Eiðahreppa, ef þessir hreppar ráða 
sjer sjerstakan lækni ..................................................

4. Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði, enda nýtur 
hann eigi annara launa úr ríkissjóði ..........................

5. Til augnlækninga:
a. StyrkurtiIaugnlæknisAndrjesarFjeldstedsíReykjavík
b. Styrkur til augnlæknis, til lækningaferða kringum 

landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með því 
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta 
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum 
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við 
stjórnarráðið, eftir reikningi, alt a ð ........................

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavík ...
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í 

Reykjavík .........................................................................
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsteds, Vilh. 

Bernhöfts og ólafs Þorsteinssonar er bundinn því 
skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í 
læknadeild háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fá- 
tæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki 
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

8. Til geislalækningastofu ríkisins ..................................
9. Til Radíumsjóðs fslands, styrkur til að reka radíum- 

lækningar .........................................................................
10. Holdsveikraspitalinn.........................................................

327240
2000

6000

1500
7500

2500

2000

700
2700
1500

1500

12000

2500
91556

Flyt ... 450996
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• kr. kr.

Flutt ... 450996
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ knis.................................................. .......... 9000

B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsm anna.................................. 14000
2. Viðurværi 59 manna (ca. 160 a. á dag) 34456
3. Klæðnaður .......................................... 3000
4. Meðul og sáraum búðir.......................... 1800
5. E ldsneyti.................................................. 13000
6. Ljósmeti ................................................. 2000
7. Húsbúnaður og áböld .......................... 2500
8. Viðhald á húsum .................................. 3000
9. Þvottur og ræsting.................................. 3000

10. Greftrunarkostnaður ... ................... 500
11. Skemtanir................................................. 800
12. Skattar o. fl.............................................. 2500
13. Ymisleg g jö ld .......................................... 2000

82556

91556

Geðveikrahælið á K lep p i................................ 55340
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ................................................. ........... 9000

Ð. önnur gjöld:
1. Kaup starfsm anna.................................. 10000
2. Viðurværi 90 manna (ca. 160 a. á dag) .. 52560
3. Klæðnaður 60 sjúklinga á 100 kr. handa

hverjum ................................................. 6000
4. Meðul og umbúðir.................................. 600
5. Ljós og hiti .......................................... 10400
6. Viðhald og áhöld .................................. 10000
7. Þvottur og ræsting......... . .................. 2000
8. Skem tanir................................................ 1000
9. Skattar m. m............................................ 1000

10. Óviss gjöld ........................................ 1500
95060

104060

Flyt ... 104060 506336
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Flutt ...
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 64 sjúklingum, 200 a. á dag 46720 
Tekjur af búinu .......................................... 2000

Mismunur ..

12. Heilsuhælið á Vífilsstöðum
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læ k n is .........................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsm anna..........
2. Viðurværi.........................
3. Lyf og hjúkrunargögn ...
4. Ljós og hiti ..................
5. Þvottur og ræsting..........
6. Viðhald húsa ..................
7. Viðhald v je la ..................
8. Húsbúnaður og áhöld ...
9. Flutningskostnaður.........

10. Óviss gjöld .....................

30000
125000

8000
26000
6000
8000
5000
8000
9000
5000

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag 146000
Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag 14600
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á dag ... 26280

Mismunur ...

13. Önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 70 aurar fyrir 
hvern dag, gegn því, að bjerað það, sem sjúkra- 
húsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.

b. Bólusetningarkostnaður ..........................................

Flyt ...

kr. kr.

104060 506336

48720

55340

9000

52120

230000

239000

186880

52120

20000

1500

21500 558456
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kr. kr.

Flutt ... 21500 558456
c. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ........... 4000
d. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til ís-
lands ......................................................................... 1000

e. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt-
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr...................... 70000

f. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-
skólum ......................................................................... 1500

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni
að afla sjer nýnai læknisþekkingar........................ 3000

Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillög-
um Iandlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250
kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

b. Styrkur til sjúkrasam laga.......................................... 6500
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins

islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al-
menn sjúkrasamlög fá að lögum.

i. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta
kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur .......... 3000

j. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-
haldsnáms í Kristjaniu eða Kaupmannahöfn......... 800

k. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grimsey, gegn jafn-
mikilli launabót annarsstaðar frá .......................... 300

1. Til Gísla Sigurðssonar í Krossgerði, til þess að
kaupa sjer umbúðir ................................................. 500

112100
Hluti ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna.................. 25000

Samtals ... .......... 695556
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalögum ......................................... 86400
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur 66000
c. Brjefhirðingamenn......................................... 18000

170400

2. Póstflutningur ................................................. • • • • • • 170000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi .......... 8500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja-
vikur hjá póstmeislurum og á stærri póst-
afgreiðslum ................................................. 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póst-
stofum og póstafgreiðslum.......................... 11000

d. Önnur gjöld ... .......................................... 43000
82500

422900

B.
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra................................. 9500
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................. 6840
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

eftir reikningi, alt að .......................... 3500
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að .. 7500
5. Skrifstofukostnaður .......................... . ... 7300

34640

It. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut .................................. 5000
2. Skagfirðingabraut....................................... 20000
3. Biskupstungnabraut .................................. 25000
4. Hvammstangabraut .................................. 8000
5. Viðhald flutningabrauta .......................... 52000

Flyt ... 110000 34640 422900
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Flutt ... 110000
6. Til aðgerðar og endurbyggÍDgar Holta- 

vegarins, gegn því, að Rangárvallasýsla 
leggi fram þriðjung kostnaðar ..........  20000

III. Þjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur .......................... ... 20000
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu ... ... 15000
3. Öxnadalsvegur .................................. ... 10000
4. Hróarstunguvegur .......................... ... 15000
5. Aðrar vegabætur og viðhald .......... ... 40000

IV. Fjallvegir........................................................................

V. 1. Til áhalda.................................................  15000
2. Til bókasafns verkamanna ..................  300

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að .........................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar 
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum.........................

VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti..................................

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða .................................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum, alt að ...

D.
Hraðskeyta- og talsímasamband.

I. Ritsímafjelagið mikla noriæna, umsamið árgjald (til
1925) ...............................................................................

II. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ...

Flyt ...

kr. kr.

34640 422900

130000

100000
10000

15300
40000

500

500
330940

200000
100000

300000

35000
20000

55000 1053840
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III. Til starfrækslu landssímanna m. m.r
Flutt ...

1. Laun samkvæmt launalögum .......... 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-

a n n a ......................................................... 11000
3. Ritsímastöðin í Reykjavik .................. 32000
4. Práðlausa stöðin í Reykjavík .......... 7500
5. Bæjarsiminn í Reykjavík .................. 68000
6. Áhaldahúsið .......................................... 2500
7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjar-

símakerfinu .......................................... 7300
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásamt bæj-

arsímakerfinu .................................. 10400
9. Ritsímastöðin á ísafirði ásamt bæjar-

símakerfinu .......................................... 5800
10. Símastöðin á B orðeyri.......................... 5000
11. Símastöðin í Hafnarfirði, alt a ð .......... 13500
12. Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt að 5000
13. Símastöðin á Siglufirði......................... 5500
14. Til aukaritsimaþjónustu .................. 2000
15. Til loftskeytastöðvar í Flatey .......... 2600
16. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri.......... 3000
17. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar tal-

simastöðvar .......................................... 60000

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m....................
V. Viðbót og viðhald stöðvanna .................................

VI. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að .........................................................

VII. Viðhald landssím anna.................................................
VIII. Tillag til alþjóðaskrifstoíunnar í Bern .................

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamálar
1. Laun vitamálastjóra ...................   ... ... 9500

Hann sje umsjónarmaðnr vilanna og 
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar 
iandsstjórn, bjeraðsstjórnum og bæjar- 
stjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.

Flvt ... 9500

kr.

55000

kr.

1053840

531100

48000
25000

6000
100000

1000
766100

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing).

1819940
68
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kr. kr.

Flutt ... 9500
2. Til verkfróðra aðstoðar ..........................  6300
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir 

reikningi, alt a ð .......................................... 2000
21800

1819940

II. Laun vitavarða...............................................................
Par af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.

20800

III. Rekstrarkostnaður v itan n a .......................................... 55000
IV. Til Hvanneyjarvitans ................................................. 4000
V. Til Vatnsnesvita ......................................................... 3000

VI. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa .......... 6000
VII. Ý m islegt......................................................................... 10000

120600

Samtals ... .......... 1940540

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

A.
Andlega stjettin.

a. Biskupsembættið:
1. Laun biskups .........................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ..........................

b. önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880, 

1. gr..................................................................................
2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ..................
3. Framlag til prestlaunasjóðs..........................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
5. Til húsabóta á prestssetrum ..................................

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim er við ábú- 
endaskifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftir- 
gjald jarðanna hækkar um 4°/o af styrkupphæðinni,

Flyt ...

kr. kr.

9500
2000

11500

408,28

8000
260000

400
15000

283808,28

295308,28

295308,28
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Flutt ...
enda er styrkurinn ekki greiddur fyr en verkinu er 
lokið og sannað, að það sje vel af hendi leyst og hafi 
kostað að minsta kosti eins mikið og styrknum nemur.

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun .................................................................
b. Til kennara i sögu og málfræði íslenskrar tungu 

að fornu og n ý ju ..................................................
c. Styrktarfje:

1. Námsstyrkur ..................................  12000
2. Húsaleigustyrkur ..........................  6000

d.
e.

f. 
g-

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins 
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 
kr. noest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. 
mest í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega 
að eins veita utanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda læknadeildar..........................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efna-
fræði, 1000 kr. til hvors ..................................
Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla..........................
önnur gjöld:
1. Til ritara:

a. Laun ..........................
b. Dýrtíðaruppbót ..........

2. Til dyravarðar:
a. Laun, auk hlunninda, 

hefir áður notið..........
b. Dýrtíðaruppbót..........

1000
700

sem hann 
... 1600 
. . .  1000

1700

3. Ýms gjöld
2600
4000

II. Námsstyrkur 
skólum ... .

til íslenskra stúdenta í erlendum

Flyt ...

kr. kr.

.......... 295308,28

125000

6300

18000

1

500

2000
5000

8300
165100

8000

•  •  •  • •  • 468408,28
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Flutt ...
1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir 

hvern viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og 
í helstu menningarlöndum öðrum, en senda verða 
þeir stjórninni skilríki fyrir því, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir tá 
eigi kenslu í við Háskóla íslands. Styrkurinn skal 
aðeins veittur stúdentunum fyrstu 4 námsárin.

III. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n .......................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................. 400
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 4000
3. — skólahússins utan og innan .. .2000
4. — tímakenslu og til prófdómenda,

alt a ð ................................................ 10000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót .................................. 3600
7. Læknisþóknun.................................. 200
8. Til visindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld .................................. 3000

10. Til þess að gefa út kenslubækur \
handa Mentaskólanum .................. 800

11. Til áhalda við fimleikakenslu 100
12. Til verðlaunabóka .......................... 100

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veila 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjannönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n .......................................................................
b. Önnnr gjöld:

1. Til þriggja aukakennara................  0200
2. Tímakensla .................................  4000
3. Til bóka og kensluáhalda ..........  1000

Flyt ... 14200

kr. kr.

.......... 468408,28

94140

26600
120740

23580

23580 589148,28
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kr. kr.

Flutt ... 14200 23580 589148,28
4. Til eldiviðar og ljósa .................. 5000
5. Námsstyrkur .................................. 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. Laun ..........................  600
b. Dýrtíðaruppbót ..........  300

900
7. Til skólahússins utan og innan ... 2000
8. Til ýmislegra gjalda .................. 2000

24800
48380

Kennaraskólinn:
a. L a u n ...................................................... , , , , , , 24120
b. önnur gjöld:

1. Tímakensla .................................. 2500
2. Eldiviður og ljós .......................... 3500 ,
3. Bókakaup og áhöld .................. 500
4. Námsstyrkur .................................. 3000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds .................................. 1000
6. Ymisleg gjöld .................................. 2500

13000
37120

Stýrimannaskólinn:
a. L a u n ....................................................... ............. 15480
b. önnur gjöld:

1. Til tímakenslu.................................. 4000
2. Til eldiviðar og ljósa .. .......... 2500
3. Ýmisleg gjöld .................................. 3500 '
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

lestra ..........................  .................. 300 •
10300

25780
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ....................................................... .......... 14400

Flyt ... 14400 700428,28
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kr. kr.

Fiutt ... 14400 700428,28
b. Önnur gjöid:

1. Húsnæði m. m.................................. 1800
2. Ljós og hiti .................................. 1200
3. Ýmiss kostnaður .......................... 1200
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra... 2800

7000
Við skólana undir liðunum III. — VII., að und- 21400

anskilinni lærdómsdeild mentaskólans, skal setja
skólagjöld, að minsta kosti 100 kr. fyrir hvern
nýjan innanbæjarnemanda. Sljórnarráðið má þó,
eftir tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá
skólagjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efni-
legir nemendur.
Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n ................................................. 10800
b. Til smfða-, leikfimi- og dráttlistar-

k en slu ................................................ 1600
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000 í
2. Til kensluáhalda ..........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3500
4. Ýmisleg gjöld..................  2500

7500
19900

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n ................................................. 11880
b. Til smíða- og leikfimikenslu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ..........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3200
4. Ymisleg gjöld..................  2500

7200
20380

Styrkurinn til verklegs náms við bænda-
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nem-
endum, sem stunda verknám, samkvæmt samn-
ingi, eigi skemur en 6 vikur á ári og skila
skólanum dagbókum um vinnubrögðin yfir
námstímann, og nemi styrkurinn aldrei hærri

\

Flyt ... 40280 721828,28
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Flutt ...
upphæð á hvern nemanda en 12 kr. fyrir 
hverja viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, sam-
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið, 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til skólahalds á Eiðum:
a. L a u n ................................................  11880
b. Til aðstoðarkenslu.........................  600
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ...........  600
2. — kensluáhalda ...........  500
3. — eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................  2500

-------------- 7600

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík til þess 

að reka Iðnskóla í Rvík, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar.................................................

b. Tit Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til kvöld- 
skólahalds .........................................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til kvöld- 
skólahalds .........................................................

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til 
kvöldskólahalds .................................................

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 
fara yfir */s rekstrarkostnaðar,

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins i Reykjavík, til þess að halda uppi 
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */* kostnaðar

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarionar, þó ekki yfir */* kostnaðar

XI. Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ..................  ..................

Flyt ...

kr. kr.

40280 721828,28

20080
60360

6000

1000

1000

600

8600

6500

6500
13000

1500
i

1500 803788,28
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kr. kr.

Flutt ... 1500 803788,28
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Reykja-
vík .................................................. 900

b. Annar kostnaður, alt a ð ................. 400
1300

3. Styrkur til námskvenna .................................. 7000
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting .................. 1700
5. Styrkur til að semja og gefa út kenslubók handa

ljósmæðrum, alt að .......................................... 4000
---------------- 15500

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavik:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1800
kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis-
sjóði .................................................  19000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ..................  4000

c. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 800
23800

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1000

kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis-
sjóði .................................................  15000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ..................  2000

17000
Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 40800

stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót .................. 345000
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð .......... 10000
3. Til prófdómara við barnapróf .......................... 4200
4. Umsjón træðsiumála:

a. Laun fræðslumálastjóra..................  9000
b. Skrifstofukostnaður hans ..........  1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að .................................................  1000
11000

370200

Fiyt ... 1230288,28



Þingskjal 247 545

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII. 

XIX.

F l u l t  . . .
Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur, 

Akureyrar og Hafnarfjarðar................................
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti stj-rks annarstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrks- 
ins. Unglingaskólar í kaupstöðum og íjölmenn- 
um kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, 
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar 
styrknum og hefir eftirlit með skólunum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg
3. Til Jýðskólans í Bergsstaðastræti ....................

Húsraæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísatjarðarkaupstað, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar
að .........................................................  ...................
Slyrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 
bækur .........................................................................
a. Til kenslu heyrnar- og málleysingia m. m. ...

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872,2. gr.

b. Utanfararstyrkur handa forstöðukonu dauf- 
dumbraskólans, til þess að nema nýjar kenslu- 
aðferðir .................................................................

Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar frá

Sundkensla og leikfimi:
1. Til sundkenslu í Reykjavík ................. .

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og 
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, sem 
getur í 1-lið, og til að kenna öðrum sund- 
kennurum björgunarsund ..................................

Flyt ...
Alpt. 1922. A. (34. löggjafarþing).

kr. kr.

.......... 1230288,28

35000

15000
800

50800

1500

13000
1200

1500
' 14500

1000

300

1500

1800 1299288,28
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kr. kr.

Flutt ... 1800 1299288,28
3. Til sundkenslu o. fl. annarstaðar .................. 2000

Styrkurinn veitist bæjarsljórnum og sýslu-
nefndum með því skilyrði, að annarstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík-
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir að veita
utanbæjarstúlkum ókeypis kenslu í leikfmii ... 600

X. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að halda 4400
uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík .................. 1500

Samtals ... ........... 1305188,28

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun ......................................................................... 23940
b. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur

ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót......... 3600
c. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands 12000
d. Til þess að semja og gefa út handritaskrá safnsins 3000
e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .......................... 360
f. Húsaleiga ................................................................. 500
g. Ýmisleg gjöld ......................................................... 1000

44400
Þjóðskjalasafnið:
a. Laun ......................................................................... 16200
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að út-

vega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu 2000-
c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl. 250
d. Til að ljósmynda og afrita skjöl og heimildir, er

varða Island, i erlendum söfnum .......................... 1000
19450

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ........... 9500
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að .......................... 1200
c. Til að útvega fomgripi, alt að .................................. 1500
d. Til áhalda og aðgerða .......................................... 600

Fiyt ... 12800 63850
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kr. kr.

Flutt ... 12800 63850
e. Til að kaupa íslensk lislaverk og listiðnað........... 4000
f. Ferðakostnaður til rannsókna og undirbúnings á

skrásetningu fornmenja, alt að.................................. J200
18000

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
\

nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
4. NáltúrufræðiQelagið......................................................... 1500

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600
kr. á ári.

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .......................... 10000
b. Til viðhalds og áhalda .......................................... 2000

12000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og sýslusjóði................................................. 3000
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði 1500
8. Til bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa.......................... 200
9. Til Hins islenska bókmentafjelags .......................... 2000

10. Til Þjóðvinafjelagsins .................................................. 1000
11. Til Fornleifafjelagsins ................................................. 800

Styrkurinn greiðist því aðeins, að Árbók komi út.
12. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu

íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að .................. 1000
13. Til að vinna að textaútgáfu á islensku fornbrjefasafni 1600

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskon-
ar registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.

14. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570—1800 og að vinna að útgáfu þ e ir ra .................. 1000

15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800 — 1873 ... 800
16. Til Dansk-islandsk Sam fund.......................................... 1000
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna Magn- j

ússonar og Páls V ídalíns................................................ 800
18. Styrkur til að gefa út Flóru íslands .......................... 1000
19. Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn að minsta kosti

1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ........... 4000
20. Til Lislvinafjelagsins......................................................... 1000

Flyt ... • •  • • • • 116050
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kr. kr.

Flutt ... 116050
21. a. Styrkur til skálda og lislanianna .......................... 15000

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes
Faust ........................................................  .......... 1200

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna
að útbreiðslu sönglistar ......................................... 4000

d. Til Páls ísólfssonar orgelleikara, til þess að ijúka námi 2000 99900
22. a. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýð-
ingum, enda sje safnið eign ríkisins .................. 7000

b. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli ......................................................... 1500

23. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögur uuuu

lærðra manna islenskva á siðari öldurn, enda sje hand-
ritið eign landsins að honum látnum .......................... 2000

24. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirann-
sókna ................................................................................. 1200

25. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins ......................................................... 1200

26. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 1200
27. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna .......... 4000
28. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
29. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni

sínu ................................................................................ 500
30. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínum ................................................................. 500
31. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana 500
32. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, tii þjóðsagna-

söfnunar ........................................................................ 500
33. Tii Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu.......... 800
34. Til landsskjálftarannsókna ......................................... 500

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við kom-
ið og skýrslur gefnar.

35. Til veðurathugana og veðurskeyta .......................... 40000
36. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og

á A kureyri......................................................................... 1500
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Ak-

ureyri 400 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
37. Til íþróttasambands ís la n d s ......................................... 1500
38. Til Iistasafnshúss Einars Jónssonar .......................... 5000
39. Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdentasambandsins,

styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis 500
Flyt ... ........... 208950
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kr. kr.

Flutt ... 208950
40. Til Ginars Jónssonar myndtiöggvara, 2500 kr., nieð ,

verðstuðulsuppbót ......................................................... 4500
enda hafi bann forstöðu og umsjón listasafns síns.

41. Til J. C. Poestion i Wien, til þess að vinna áfram að
ritverkum sínum um íslensk fræði .......................... 1500

42. Til Þórarins Guðmundssonar fiðluleikara .................. 1200
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að hann

kenni alt að 6 mönnum á ári, sem heima eiga utan
Reykjavíkur, ókeypis að leika á fiðlu.

43. Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindisstarfsemi 3000

Samtals ... .......... 219150

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands ......................................... 155000
2. Til sandgræðslu................................................................. 15000

Slyrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram belming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga ..........  ........................................ 20000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir

dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna. Enda gefa
þau skýrslu um það, hvernig styrknum er varið.

4. Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjustjóra................................................. 5500

5. Til skógræktar:
a. Laun............................................................................... 11520
b. Til skóggræðslu ......................................................... 12000

23520
6. Til framhalds landmælinga .......................................... 35000
7. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum .................................. 21780
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga .......... 500
c. Til eins manns, til að læra dyralækningar erlendis 800

Flyt ... 23080 254020



550 Þingskjal 247

Flult ...
Nemandanum ber að senda sljórnarráðinu tvisvar 

á ári vottorð frá kennurum sínum um iðni og á- 
stundun.

8. Til eftirlits með útflutningi á hrossum..........................
9. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum 
slofnunarinnar, 3500 kr. með dýrtíðaruppbót.........

b. Húsaleiga........................................................................
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ..........................

10. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms 
erlendis.................................................................................

11. Tii Fiskveiðasjóðs íslands ..........................................
12. Til Fiskifjelagsins .........................................................

Þar af 500 kr. til kenslu á ísaflrði skipstjóraefna 
á smáskipum.

13. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 flskiyflrmatsmanna ..........
b. 4 síldarmatsmanna ..........
c. 4 ullarmatsmanna..................
d. 5 kjötmatsmanna..................
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ..

14. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir fiskiafurðir 
erlendis.................................................................  .........

15. Til gerlarannsókna .........................................................
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötverkunarrann-

sókna .........................................................................
17. Til umbúða og sölutilrauna á niðursoðnu kjöti, 

alt a ð .................................................................................
18. Til bryggjugerðar á Eyrarbakka, alt að Vs kostnaðar
19. Til bryggjugerðar í Ólafsfirði, alt að x/ j  kostnaðar ...
20. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga ..........

Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla Hall- 
dóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfram.

21. Til sambands norðlenskra kvenna.................................
22. t*óknun til vörumerkjaskrásetjara..................................
23. Handa Ungmennafjelagi lslands, til eflingar iþrólta og 

skóggræðslu.......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.

Flyt ...

kr.

23080

6300
1000
1700

21600
11520
2880
6000

10000

kr.

254020

23080

600

9000

4000
6000

45000

52000

10000
2000

1600

2000
10000
5000
8000

500
1000

1800

435600
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kr. kr.

Flutt ... 435600
24. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur-

sandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjó), beina og fylgd .................. 500

25. Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting................................................. 700

26, Styrkur tíl ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, til þess áð balda þar við bygð og veita ferða-
mönnum gisting og beina................................................ 200

27. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að balda þar
uppi bygð og gisting........................................................ 700

28. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-
námunnar i Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtiðar-
uppból................................................................................ 6300

29. Til Bjargráðasjóðs ................. ... ......................... 23000
30. Til Landhelgisjóðs ......................................................... 20000
31. Til slysatryggingar sjómanna.......................................... 20000
32. Til iöggildingarstofu mælitækja og vogarábalda:

a. Laun forstöðumanns ................................................. 6120
b. Ferðakostnaður h a n s ................................................. 500

6620
33. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
34. Laun húsagerðarmeistara................................................. 9000
35. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ................................................................................. 6300
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu.
En vinni hann auk þessa við húsagerð einstakra
manna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er rennur í
landssjóð.

b. Ferðakostnaður, alt að ................................................. 800
7100

36. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum 30000
37. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli, að frádregnu eftirgjaldi

af Staðarfelli, 1800 kr. ................................................ 1200

Samtals ... ........... 561920

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

eru veittar 4000 kr.



18. g r.
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Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ................................................ 33320,61
b. Embæltismannaekkjur og börn ................. 15227,38
c. Uppgjafaprestar ................................................ 1321,66
d. Prestsekkjur.................................. ................ 5045,45

54915,10
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis .......... 250
2. — Þorvalds Pálssonar læknis .......... 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500

2050
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Elísabetar R. Jónsdóltur, læknis-
ekkju ................................................. 150

2. Til Magneu Ásgeirsson, læknisekkju ... 200
3. — Óiivu Guðmundsson .................. 175
4. — Sigríðar Hjaltadóttur .................. 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur.......... 400

1325
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar .................. 325
2. — Bjarnar Jónssonar .......................... 475
3. — Guðlaugs Guðmundssonar .......... 500

1300
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Þórarinsdóttur....................... 130
2. — Auðar G ísladóttur.......................... 300
3. — Bjargar Einarsdóttur .................. 500
4. — Guðrúnar Björnsdóttur.................. 300
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur .................. 100
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur .......... 300
8. — Guðrúnar Torfadóttur .................. 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur .................. 300

10. — Jóhönnu S. Jónsdótlur.................. 300
11. — Kirstínar Pjetursdótlur................... 300
12. — Kristínar Sveinbjarnardóttur 300
13. — Ragnheiðar Jónsdó ttu r.................. 106

Flyt ... 3536 4675 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 3536 4675 54915,10
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr.

með hverju barni hennar, sem er
í ómegð .......................................... 400 -

15. Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með 
hverju barni hennar, sem er í 
ómegð................................................ 700

16. — Þórunnar Stefánsdóttur.................. • 400
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur .......... 400
18. -- Steinunnar Pjetursdóttur .......... 300

5736
Kenoarar, kennaraekkjur og bðrn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur .................. 300
2. — 3 barna hennar .......................... 300
3. — Bjargar Jó n sd ó ttu r........................ 300
4. — G .ðlaugar Zakaríasdótlur .......... 360
5. — Hjartar Snorrasonar .................. 500
6. — Jónasar Eiríkssonar .................. 500
7. — Magnúsar E inarssonar.................. 500
8. — Elínar Briem Jónsson .................. 300
9. — Gyðríðar Þorvaldsdóttur .......... 300

10. 3 barna hennar .......................... 300
11. — Janusar Jónssonar præp. hon. 720
12. — Pjeturs Guðmundssonar................ 500
13. — Steinunnar Frím annsdótlur......... 450

5330
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar .......................... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ...0 .......... 300
3. — Böðvars Jónssonar.......................... 200
4. — Hallgríms Krákssonar .................. 200
5. — Jóhanns Jónssonar........................ 200
6. — Fóru Matthíasdóttur .................. 300
7. — Daníels Jónssonar................. 200
8. — Jens Pórðarsonar .......................... 100
9. — Friðiiks Möllers .......................... 1200

10. — Krislinar Jóelsdóltur .................. 200
11. — Eliesers Eiiíkssonar .................. 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar- 

stöðum .......................................... 300
13. — Jóhannesar Pórðarsonar .......... 300

4000

Flyt ... 19741 54915,10
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flutt ... 19741 54915.10
Rithöfundar: *
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B riem s.......................... 1200 .
3. — ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. -- önnu Thorlacius .......................... 300

5300
Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson......... 300
2. — Jakobinu Pjetursdóttur.................. 200
3. Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og 

til sonar þeirra Þorsteins Erlings- 
sonar 300 kr. .......................... (500

4. Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.( 
og auk þess 100 kr. með hverju 
barni hennar, sem er i ómegð ... 700

5. — Guðrúnar Sigurðardóttur .......... 300
6. — Ólínu Porsteinsdóttur .................. 300
7. — 3 barna hennar .......................... 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur ......... 300
9. Guðrúnar Runólfsdóttur, eklijuMatt- 

hiasar Jochumssonar .................. 1200
4200

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala- 

forstöðukonu................................... 400
2. — Sigurðar Eirikssonar fyrv.regluboða 500
3. Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að 

auki 100 kr. með hverju baqii henn- 
ar, sem er i ómegð .................. 500

4. -- Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju 
Guðm. H jaltasonar........................ 300

5. -- Páls Erlingssonar .......................... 800
6. -- Erlends Zakaríassonar.................. 300
7. -- Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri .................................. 300
8. --- Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra .......................... 300
9. -- Kristínar Gestsdóttur, ekkju Por- 

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 400
10. -- Gests Guðmundssonar, fyrverandi 

v itavarðar........................................ 400

Flyt .. 4200 29241 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 4200 29241 54915,10
11. Til Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar ..................  400
4600

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til Ingeborg Sigurjónsson......................................... 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara.......... 1200

36841
Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. 70904,89
Tillag til ellistyrktarsjóða................................................ 40000,00

Samtals ... .......... 202660,99

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við Iög- 
reglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.

Stjórninni er heimilt að endurgreiða P. J. Thorsteinsson útgerðarstjóra 
alt að 10000 kr. af sildartunnutolli frá árinu 1919, ef istæður reynast samskonar 
og voru fyrir greiðslunni til Ásgeirs Pjeturssonar í 19. gr. siðustu fjárlaga.

Ólafi J. Hvanndal myndamótara skal veittur tveggja ára greiðslufrestur á 
rentum og afborgunum af eftirstöðvum, að upphæð kr. 4334,00, af viðlagasjóðsláni.

20 gr.
Til gjalda árið 1923 er 

Samkvæmt 7. gr.
—  8. —

-  9. —
—  10 . —

—  11 . —

—  12 .  —

— 13. —
— 14.- —
— 15. —
—  16 .  —

— 17. —
— 18. —
— 19. —

itt
kr. 1709313.95 
— 60000.00
— 223000.00
— 297580.00
— 603420.00
— 695556.00
— 1940540.00
— 1305188.28
— 219150.00
— 561920.00
— 4000.00
— 202660.99
—  100000.00

kr. 7922329.22

Flyt ... kr. 7922329.22
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Flutt ... kr. 7922329.22
Gn tekjur eru áætlaðar: 

Samkvæmt 2. gr. ... kr. 7025000.00
... — 190050.00
... — 576000.00
... — 22400.00

3. —
4. —
5. —

7813450.00

Tekjuhalli kr.: 108879.22

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honum:

1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/« á ári i 28 ár.

2. Ait að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, 
til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarinann hvern, 
gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrslu árunum.

3. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 
kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 
að liðnum 4 fyrstu árunum.

4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssimalagningar, gegn 
6n/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

5. Alt að 45000 kr. til Árnessýslu, til endurgreiðslu á skuld bennar við ríkis- 
sjóð vegna vegalagninga. Lánið veitist gegn 6°/o ársvöxtum og endurgreiðslu 
á 20 árum.

6. Alt að 5000 kr. lán banda bændum í Hrunamannahreppi, til að koma upp 
smjörlíkisgerð við Áslækjarrjómabú. Lánið veitist gegn tryggingu, er stjórnin 
tekur gilda, og gegn 6°/» ársvöxtum og endurgreiðslu á 20 árum.

7. Til að koma á fót kjötniðursuðu við hveri í Reykholtsdalshreppi i Borgar- 
fjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, og gegn 6°/'o í 
ársvöxtum og endurgreiðslu á „o áruin, 30000 kr.

8. Alt að 120 þús. kr. til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, 
með 6° o ársvöxtum og gegn endurgreiðslu á 30 árum. Verði fje eigi fyrir 
bendi, er stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnbárri upphæð, er 
bæjarstjórnin kann að taka i þessu skyni. (Endurveiting.)

9. Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 80 þús. kr. 
til 30 ára, gegn 6°/o vöxtum. Verði fje ekki fyrir hendi, er stjórninni heimilt 
að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka í 
þessu skyni. (Endurveiting.)
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10. Alt að 8000 kr. handa Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals-hreppum, til að 
kaupa jörð tii læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð 
sýslunefndar Austur-Rarðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin 
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgun- 
um á 30 árum.

11. All að 11000 kr. handa Árnessýslu, til að kaupa jörðina Laugarás fyrir lækn- 
issetur, með samskonar skilyrðum.

12. Alt að 20000 kr. til að koma upp oslagerðarbúum. Lánin eru veitt eftir til- 
lögum Búnaðarfjelags íslands, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. Lán- 
in eru ávöxtuð með 6*/o °g endurgreiðast á 20 árum.

13. Alt að 30000 kr. til Jóns ísleifssonar verkfræðings, til að reisa hús með 
nýrri og ódýrari gerð en hjer hefir þekst. Lánið er veitt til 15 ára og með 
6°/» ársvöxtum, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar.

14. Alt oð 20000 kr. til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis, til að reisa hús með 
nuddlækningastofu. Lánið er veitt til 15 ára með 6°/» ársvöxtum og gegn 
tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

15. Alt að 70000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsambands, til þess að kaupa 
sljettil (Frásemaschine). Lánið skal veita eftir tiliögum Búnaðarfjelags íslands, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar,1 6°/o ársvöxtum og greiðslu 
á 16 árum.

16. Til stofuunar tveggja klæðaverksmiðja, annarar á Auslurlandi (Reyðarfirði), 
hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr., 50000 kr. til hvorrar, þó eigi yfir 
'/8 stofukostnaðar, og gegn Iryggingum þeim og skilyrðum að öðru leyti, er 
landssljórnin metur gildar. Af láninu greiðist 6°/o vextir og endurborgist á 
20 árum.

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitisl heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótt- 

ur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1923, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og enn Önnu, 
ekkju Stefáns Stcphensens, 1000 kr. án uppbótar.

23. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1922 og hafa 

í fór með sjer lekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstímabilið.
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Id . 948. Breytlngartlllöfrur
t

við frv. til laga um heimild til innflutningsbanns og gjaldeyrisráðstafana (þskj. 194).

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 1. gr. Orðin »heimild til með ....... veitist rikissljórninni« falli burt.
2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:

Þegar ákvæði 1. gr. koma til framkvæmda, skal skipuð þriggja manna 
nefnd til að hafa með höndum umsjón gjaldeyris og ráðslafanir viðvikjandi 
honum. Nefnd þessi skal skipuð þannig, að stjórn Alþýðusambands lslands 
tilnefnir einn mann, Samband islenskra samvinnufjelaga annan, en ráðu* 
neytið hinn þriðja, og er hann formaður nefndarinnar.

3. Á eftir 2. gr. komi 5 nýjar gr„ svo hljóðandi:
a. Nú telur rikisstjórnin, að nauðsyn beri til, að gerðar sjeu frekari ráð- 

stafanir, til þess að nægur erlendur gjaideyrir fáist tii nauðsynlegra þarfa 
landsmanna, og getur þá ríkisstjórnin, með ráði nefndar þeirrar, sem 
skipuð verður samkv. 2. gr., eða meiri hluta þeirrar nefndar, tekið i sin- 
ar hendur útflutning og sölu á öllum sjávarafurðum eða einstökum teg- 
undum sjávarafurða, sem útflutningshæfar teljast, hvort sem þær eru eign 
innlendra eða útlendra manna, ef þeirra er aflað bjer við land og verk- 
aðar i landi eða landhelgi. Einnig getur rikisstjórnin á sama hátt tekið í 
sínar hendur útflutning og sölu á öllum útflulningshæfum landbúnaðar- 
afurðum.

b. Þegar ríkisstjórnin tekur i sinar hendur, að nokkru eða öllu leyti, einka- 
sölu og útflutning á afurðum landsins, getur hún skipað einn mann 
eða fleiri, til þess að sjá um útflutning og sölu afurðanna.

Allur kostnaður við sölu og útflutning greiðist af söluverði afurðanna, 
og skal draga hann frá, áður en eigendum vöru er greitt andvirði hennar.

c. Rikisstjórnin má greiða eigendum andvirði útfluttrar vöru i íslenskum 
peningum, þótt varan sje greidd i erlendri mynt.

Ákveður ríkisstjórn i samráði við stjórn Landsbanka íslands verð
á þeim erlenda gjaldeyri, sem fæst fyrir seldar afurðir, og skal greiðsla
til eiganda vöru miðuð við það verð á erlenda gjaldeyrinum, þegar hon-
um er greitt andvirði vöru í innlendum peningum.

d. Rikisstjórnin getur ákveðið útflutningsstaði og sett nánari reglur um af- 
hending útflutningsvöru.

e. Andvirði afurðanna afhendir ríkisstjórnin eigendum eftir reglum, sem hún 
setur þar nm, og getnr ríkisstjórnin sett meðalverð á hverja jafngóða vöru- 
tegund frá sama framleiðslutímabili.

4. Greinatalan breytist samkv. þessu.
5. Fyrirsögn frv. verði:

Frv. til laga um heimild til gjaldeyrisráðstafana, einkasölu á útflutt- 
um vörum o. 11.

(B. XLII, 4).
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Ed. 949 . Wefndarállt

um frumvarp til laga um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og mælir rneð því, að það verði 
samþykt óbreytt.

Alþingi, 15. april 1922.

Björn Kristjánsson, Karl Einarsson, Einar Árnason.
formaður. ritari og fundaskrifari.

(B. XXVIII, 10).

Ed. 9 50 . Mefndarállt

um frumvarp til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.

Frá landbúnaðarnefnd.

Jafnvel þótt nefndin sje ekki allskostar ánægð með breytingu þá, er á 
frumvarpinu hefir verið gerð í háttv. Nd., leggur hún þó til, að frumvarpið verði 
samþykt eins og það nú liggur fyrir.

Alþingi, 15. april 1922.

Hjörtur Snorrason, Guðm. Ólafsson,
formaður. fundaskrifari og framsögum.

Sigurður Jónsson.

(C. XV, 2).

Ed. 951. Þlngsályktun

um rannsókn á máli Árna Theódórs Pjeturssonar.

(Afgreidd frá Ed. 15. apríl).

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að rannsaka mál Árna Theó- 
dórs Pjeturssonar kennara og rjetta hlut hans, að svo * miklu leyti sem hann 
reynist órjetti beittur.

(B. XL, 2).
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IHd. 25%. Mefndarálit

um frumvarp til laga um rjett til fiskiveiða i landhelgi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frumvarp þetta er stjórnarfrumvarp og ítarleg greinargerð við það. 
Nefndin leit svo á, að frumvarpið innifeli mörg mikilsverð ákvæði til 

tryggingar því, að ríkisborgarar njóti þess rjettar, er þeim ber til veiða i landbelgi 
fram yfir aðra. En þar sem í greinargerðinni er mjög greinilega bent á þetta, sem 
og önnur nýmæli frumvarpsins, finnur nefndin enga ástæðu til þess að fjölyrða 
um þetta mál bjer, en vísar til þess, sem þar er tekið fram.

Nefndin mælir eindregið með þvi, að frumvarpið verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 15. apríl 1922.

Björn Kristjánsson, Karl Einarsson, Einar Árnason. 
formaður. fundaskr. og ritari.

(B. XLIII, 2)

Ed, 958. Mefndarállt

um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 60, 27. júni 1921, um útflutn- 
ingsgjald af sild o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir dtbugað frumvarp þetta á nokkrum fundum og hefir feng- 
ist samkomulag innan nefndarinnar um tillögur til deildarinnar, jafnvel þótt 
skoðanirnar sjeu dálitið mismunandi.

Við athugun laganna frá í fyrra urðu allir nefndarmenn sammála um, 
að ákvæði laganna um, að endurgreiða ætti bjer búsettum rikisborgurum */s 
útflutningsgjalds sildarinnar, ef þeir sanni að sildin hafi selst undir kostnaðar- 
verði, væri mjög varhugavert ákvæði, fyrst fyrir ríkissjóðinn, en líka fyrir fram- 
leiðendur. Verða bjer ekki færðar aliar þær ástæður, er styðja þennan dóm vorn, 
og verða að biða framsögu um málið. Þó þykir rjett að benda á nú þegar, að 
með þessu verða tekjur rikissjóðs af sildarútveginum mjög óvissar, og eru slíkir 
skattstofnar óheppilegir. Lika má geta þess, að þótt 2 útgerðarmenn seldu síld 
sina fyrir nákvæmlega sama verð, getur þó annar þeirra haft hag af útgerðinni, 
en hinn tapað, t. d. af þvi að annar hafi veitt miklu betur en hinn, eða annar 
komist að betri innkáupum en hinn, eða annar orðið fyrir meiri skemdum og 
tapi á veiðarfærum en hinn. Nefndin verður að lita svo á, að tryggan grundvöll

(A. XVIII, 4).
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nndir matið á tapi eða gróða sje örðugt að leggja, og þvi öllum best, að vikið 
sje frá þeim grundvelli. Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að 2 siðari máls- 
greinar 2. gr. laga nr. 60, 27. júní 1921, verði feldar úr gildi.

En af þessu ákvæði virðist það leiða að sjálfsögðu, að lækka beri sildar- 
tollinn til verulegra muna, og hefir náðst samkomulag um að leggja til, að hann 
verði framvegis kr. 1,50 af hverri sildartunnu, 1 kr. af hverjum 100 kg. af fóð- 
urmjöli og fóðurkökum, en 25 aurar af 100 kg. af áburðarefnum.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykt með 
eftirfarandi

RREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

Greinin orðist svo:
Af hverri sildartunnu (108—120 ltr.) skal greiða i rikissjóð 1 kr. 50 

aura, af hverjum 100 kg. af fóðurmjöli og fóðurkökum 1 kr. og af hverjum 
100 kg. af áburðarefnum 25 aura.

2. Á eftir 1. gr. kemur ný gr., er verður önnur gr. og hljóðar svo:
2 siðari málsgreinar 2. gr. laganna eru úr gildi feldar.

3. 2. gr. frv. verður 3. gr.

Alþingi, 17. april 1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
formaður. fundaskrifari.

S. H. Kvaran, 
framsögumaður.

(C. XVI. 3).

Ed. 2 5 4 . N efndarállt

um tillögu til þingsályktunar um baðlyQagerð innanlands.

Frá landbúnaðarnefnd.

Þessa tiliögu, sem samþykt hefir verið i háttv. Nd., höfum við albugað, 
ásamt ástæðum þeim, sem henni fylgja, og lítum svo á, að tillagan geti að ein- 
hverju gagni orðið. Ráðum þvi háttvirtri deild til þess að samþykkja hana óbreytta.

Alþingi, 18. april 1922*

Hjörtur Snorrason, Sigurður Jónsson,
formaður. framsögum.

Guðm. Ólafsson, 
fundaskrifari.

Alpt, 1922. A, (34. lóggjafarþing). 71
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Nd. 355. Hreydnfarttllttgur

við frv. til fjárlaga fjrir árið 1923.

I. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 12. gr. 13. h.

Nýr liður:
Til styrktar- og slysasjóðs verkamanna i fjelaginu Dagsbrún 500

U. Frá Bjarna Jónssyni.
Við 15. gr. 16. (Dansk-islandsk Samfund).

Liðurinn fellur niður.
Til vara. Nýr liður:

Til fjelagsins íslendings .........................................................  2000

III . Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 16. gr. 1. (Búnaðarfjel. lslands).

Fyrir »155000« kem ur................................................................  154750
2. Við 16. gr. 12. (Fiskifjelagið).

Fyrir »45000« k e m u r.................................................................  44750

(A. I. 22).

(B . X X V III. 11).

Ed. 356 . Lttg

u m  b re y tin g  á s v e i ta r s t jó rn a r lö g u m  frá  10. n ó v . 1905.

(A fg re id d  f rá  E d . 18. a p r í l) ,

1. g r.
36. g r. og  fy rr i m á lsg re in  37. g r. s v e i ta r s t jó rn a r la g a n n a  o rð is t sv o : 
H re p p s n e fn d  s k a l  á  á r i  h v e r ju  i o k tó b e rm á n u ð i  g e ra  á æ tlu n  u m  a l la r  

t e k ju r  og  ú tg jö ld  h re p p s in s  y f i r s ta n d a n d i  f a rd a g a á r , og  a ð  þv i ley ti s e m  a ð r a r  
te k ju r  h re p p s in s  h rö k k v a  eig i íy r i r  ú tg jö ld u m , ja fn a  n ið u r  e f tir  e fn u m  og  
á s tæ ð u m  se m  a u k a ú ts v a r i  þ v i, s e m  v a n ta r ,  á  a lla  þ á , se m  eiga lö g h e im ili eð a  
h a fa  fa s t a ð s e tu r  í h r e p p n u m  eigi s k e m u r  e n  3  m á n u ð i.  Þ e ir  s k u lu  g re ið a  þ a r  
fu lt g ja ld  e f tir  ö l lu m  e fn a h a g  s in u m , n e m a  þ e ir  á  g ja ld á r in u  h a fi l ík a  h a f t
fa s t a ð s e tu r  a n n a r s s ta ð a r  og g o ld ið  þ a r  ú ts v a r ;  þ á  s k a l  f rá  á r s ú ts v a r in u  d ra g a
tiltö lu le g a  v ið  þ a n n  t ím a , e r  þ e ir  d v ö ld u  a n n a r s s la ð a r ,  þ ó  e k k i m e ira  en  
þ e i r  g u ld u  þ a r .

E f  r e k in  e r  i h r e p p n u m  a tv in n a , s e m  ta l in  e r  s je rs ta k le g a  a rð sö m , sv o  
s e m  v e rs lu n , k a u p s k a p u r ,  þ ilb á ta ú tg e rð  e ð a  b á tf isk i, þ á  m á  leg g ja  á  þá a tv in n u
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aukaútsvar, þótt ekki sje rekin nema 4 vikur og atvinnurekandinn eigi heimili 
annarsstaðar.

Ef bú, verslun eða annað arðsamt fyrirtæki er rekið alt gjaldárið i 
einum hreppi, sem eigandi ekki á lögheimili i, hefir hreppsnefndin i hreppn- 
um, þar sem fyrirtækið er rekið, rjett til að Ieggja fult útsvar á arðinn af því 
og eignina, sem notuð er til að reka fyrirtækið með, eins og eigandinn ætti 
lögheimili i hreppnum, en hreppsnefndin, þar sem eigandi fyrirtækisins á 
lögheimili, hefir þá engan áiögurjett á þær eignir eða arðinn af þeim.

Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, sildveiði með nót, á atvinnu út- 
lcndra skipa við verkun á síld á höfnum inni eða í landhelgi, laxveiðiafnot, 
hvort sem laxveiðin er rekin sem atvinna eða aðeins til skemtunar, og á hvern 
hátt sem veiðin er stunduð, ábúð á jörð eða jarðarhluta, leiguliðaafnot af jörð, 
svo sem slægjuafnot, þótt engin ábúð fylgi, og lóðarafnot, sem einhvern arð 
gefa, þótt sú atvinna sje rekin enn styttri tíma. Útsvör þessi skulu vera hæfi- 
leg eftir timalengd og i samanburði við innsveitarmenn, og skal formaður hafa 
greitt útsvar fyrir skip sitt áður en hann fer á brott.

Ekki er heimilt að leggja aukaútsvar á útvegsmenn úr öðrum hreppi 
i sama sýslufjelagi eða við sama fjörð eða flóa, sem útræðið er i, ef á þá er 
lagt útsvar i sveitarfjelagi þeirra.

2. gr.
Sýslunefnd getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur allra 

nefndarmanna (að oddvita meðtöldum) sje viðstaddur. Á nefndarfundum ræð- 
ur afl atkvæða.

3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 50, 28. nóv. 1919, og 

öll önnur ákvæði, sem koma í bága við lög þessi.

(A. XIX, 5).

E d. 2 M . L ög

um breyting á og viðauka við lög nr. 6, 31. mai 1921. [Seðlaútgáfa tslands- 
bankaj.

(Afgreidd frá Ed. 18. april).

1. gr.
í stað »1922« i 3. málsgr. 2. gr. laga nr. 6, 31. mai 1921, um seðlaút- 

gáfurjett íslandsbanka, hlutaQárauka o. fl., komi: 1923.
Ef frekari seðlaútgáfa en sú, er ræðir um i þeim lögum, sem i 1. 

málsgr. getur, er óbjákvæmileg vegna viðskifta innanlands, skal rikisstjórnin 
hlutast til um, að Laudsbankiuu setji i umferð þá seðla, er nauðsyn krefur.
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Af þeim seðlum, er Landsbankinn á þennan hátt gefur út, umfram þá */« 
miljónar, er hann nú hefir frá rikissjóði, skal hann greiða gjald, sem er 2°/o 
undir forvöxtum hans. Af þeim hluta aukaseðlanna, er málmtrygðir kynnu að 
verða, greiðist ekkert gjald.

2. gr.
4. gr. áðurnefndra laga orðist svo:
Bankinn skal greiða gjald i ríkissjóð eins og hjer segir:

a) Et seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem 
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905.

b) Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum, greiðist 2°/» aukagjald af 
þeim hluta 7. miljónarinnar, sem ekki er málmlrygður eftir ákvæðum 
laga nr. 66, 10. nóv. 1905.

c) Ef útgáfan er yfir 7 miljónir ’ róna, greiðir bankinn af þvi, sem fram yfir 
er, gjald, sem er 2°/« undir forvöxtum hans, þó að eins af þeim hluta, 
sem ekki er málmtrygður. Gjald það, er ræðir um i b.- og c.-lið, telst 
eftir seðlum, sem i umferð eru í lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið í 
rikissjóð i hvers mánaðar lok.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. dag þess almanaksmánaðar, sem næstur fer á 

eftir staðfestingu þeirra.

(B. XXIX. 6).

Ed. 258. Iiög

um breytingar á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um atvinnu við siglingar.

(Afgreidd frá Ed. 18. april).

1. gr.
Fyrirsögn II. kafla hljóði svo:
Um rjett til skipstjórnar og stýrimensku á skipum alt að 60 rúmlestir.

2. gr.
í stað orðanna í 3. gr. »30 lestir« komi:
60 rúmlestir.
Orðið »rúmlest« komi alstaðar í lögum þessum fyrir orðið »Iest« (tonn).

3. gr.
4. gr. hljóði þannig:
Sá einn getur fengið skipstjóraskirteini fyrir smáskip, er:

a. staðist hefir smáskipapróf eða önnur æðri islensk siglingapróf,
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b. hefir verið stýrimaður minst 8 mánuði á skipi eigi undir 12 rúmlestir,
c. er fullveðja,
d. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að 

almenningsáliti,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 

menn.

4. gr.
5. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Rjett til að vera stýrimaður á islensku skipi alt að 60 rúmlesta í innan- 

landssiglingum hefir sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskírteini á smáskipi.

5. gr.
6. gr., sem er ný grein, hljóði þannig:
Sá einn getur fengið stýrimannsskírteini á smáskipi, er:

a. staðist heflr smáskipapróf eða önnur æðri islensk siglingapróf,
b. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svivirðilegt er að 

almenningsáliti,
c. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýri- 

menn.

6. gr.
7. gr., sem er ný grein, hljóðar svo:
Sá einn getur staðist smáskipapróf, er:

a. kann að marka stað skips á sjávaruppdrátt og hefir nægilega þekkingu á 
sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð,

b. kann að nota kompás og ber skyn á segulskekkju og misvísan,
c. kann að nota skriðmæli og vegmæli,
d. þekkir björgunartækin, hin alþjóðlegu neyðarmerki og alþjóðareglur til 

að forðast ásigling,
e. sannar, að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn,
f. ritar íslensku stórlýtalaust,

g. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur að minsta kosti 24 mánuði á skip- 
um ekki minni en 12 rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni 
en 10 rúmlestir i 24 mánuði.

7. gr.
8. gr., sem er ný grein, hljóði svo:
Eitir að 2 ár eru liðin frá þvi að lög þessi öðlast gildi, skal próf það, er 

um getur í 7. gr., fara að eins fram i Reykjavík. Þangað til skulu prófin 
haldin i Reykjavík, Vestmannaeyjum, á Seyðisfirði, Akureyri og ísafirði.

1 Reykjavík eru prófdómendur þeir sömu og við stýrimannaskóla- 
prófin, og skal forstöðumaður skólans vera formaður prófnefndarinnar. Próf 
þetta skal halda tvisvar á ári, í april—maí á vorin og nóvember—janúar að 
vetri. í hinum kaupstöðunum, sem ofan eru greindir, skulu prófdómendur 
vera 3 skipstjórar, og skal stjórnarráðið skipa formann prófnefndarinnar eftir 
tillögum l'orstöðumanns og kennara stýrimannaskólans í Reykjavík, en hina
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tv o  e f tir  tillö g u  lö g re g lu s t jó ra ;  p ró f  þ ess i s k u lu  h a ld in  e in u  s in n i  á  á ri, á  þ e im  
t ím u m  á rs , s e m  s t jó rn a r r á ð ið  á k v e ð u r  e f tir  t i l lö g u m  b æ ja r s t jó rn a r .

S t jó rn a r rá ð ið  s e m u r  re g lu r  u m  p ró fið  og  fy r i rm y n d  fy r ir  p ró fv o tto rð u m . 
H v e r  sá , e r  s ta ð is t  h e f ir  p ró f ið , fæ r  v o tto rð  u m  þ a ð  þ e g a r  a ð  a f lo k n u  p ró fi.

K o s tn a ð u r  v ið  p ró f ið  g re ið is t ú r  r ik is s jó ð i.

8. g r.

Y firsk rif t I I I .  k a f la  h ljó ð i þ a n n ig :
U m  r je t t  til s k ip s t jó r n a r  og s tý r im e n s k u  i u ta n -  og in n a n la n d s s ig l-  

in g u m  á  ís le n sk u  fisk isk ip i og  r je t t  til s k ip s t jó r n a r  og  s tý r im e n s k u  á is le n sk u  
v e r s lu n a rs k ip i  i in n a n la n d s s ig lin g u m  eigi y f ir  300 rú m le s t i r .

9 . g r.
5. g r . v e r ð u r  9. g r.

10. g r.

a - l ið u r  i 6. g r ., s e m  v e r ð u r  10. g r., h ljó ð i sv o :
S ta ð is t h e f ir  f i s k im a n n a p ró f  e ð a  f a r m a n n a p r ó f  v ið  s tý r im a n n a s k ó la n n  

t R e y k ja v ik .
b - l ið u r  í s ö m u  g r. h ljó ð i sv o :
h e f ir  v e r ið  s tý r im a ð u r  i 18 m á n u ð i á  f isk isk ip i, se m  e r  s tæ r r a  e n  60 

rú m le s t i r ,  e ð a  v e r ið  s k ip s t jó r i  ( fo rm a ð u r )  á  sk ip i y f ir  20 rú m le s t i r ,  og a f  þ e im  
t ím a  m in s t  12 m á n u ð i  s tý r im a ð u r  á  g u fu sk ip i, e f  u m  g u fu sk ip  e r  a ð  ræ ð a .

11. g r .

7. g r. v e rð u r  11. g re in .

12. g r.

a - l ið u r  8. g r., s e m  v e rð u r  12. g r., h ljó ð i sv o :
h e f ir  s ta ð is t  f í s k im a n n a p ró f  e ð a  f a r m a n n a p r ó f  v ið  s tý r im a n n a s k ó la n n  í 

R ey k ja v ík .
b - l ið u r  s ö m u  g re in a r  h ljó ð i sv o :
h e f ir  v e r ið  h á se ti m in s t  36 m á n u ð i  e ftir  16 á ra  a ld u r ,  og a f  þ e im  tim a  

a n n a ð h v o r t  18 m á n u ð i  h á se ti á  f isk isk ip i s tæ r ra  e n  60 rú m le s t i r  e ð a  12 m á n -  
u ð i s k ip s t jó r i  á  sk ip i s tæ r ra  e n  20  r ú m le s t i r  og  6  m á n u ð i  h á se ti  á f isk isk ip i 
s tæ r r a  e n  60 rú m le s t ir .

13. g r.

9., 10., 11. og  12. g r . v e rð a  13., 14., 15. o g  16. g r.

14. g r .

c - l ið u r  13. g r., s e m  v e r ð u r  17. g r ., h ljó ð i s v o :
h e f ir  s ta ð is t  f a r m a n n a p r ó f  v ið  s tý r im a n n a s k ó la n n  i R ey k ja v ik .
d - l ið u r  s ö m u  g re in a r  h ljó ð i þ a n n ig :
h e f ir  v e r ið  h á se ti e f t ir  16 á r a  a ld u r  m in s t  36 m á n u ð i;  a f  þ e im  tim a  

a n n a ð h v o r t  18 m á n u ð i  fu lig ild u r  h á s e ti  á  v e rs lu n a rs k ip i  i u ta n la n d ss ig iin g u m
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eð a  12 m á n u ð i  fu l lg i ld u r  h á se ti  á  f isk v e ið a sk ip i i u ta n -  og  in n a n la n d s s ig l-  
in g u m  og  12 m á n u ð i  fu llg ild u r  h á se ti  á  v e r s lu n a rs k ip i  i u ta n la n d ss ig lin g u m .

F u llg i ld u r  h á se ti  te ls t  sá , e r  fæ r  v o tto rð  s k ip s t jó ra  u m  a ð  h a n n  k u n n i  
til a l l r a  a lg e n g ra  v e rk a  á  sk ip i.

15. g r.

14. og  15. g r. v e rð a  18. og  19. g r.
16. g r . fe llu r  b u r tu .
17. og  18. g r . v e rð a  20 . og  21 . g r .

16. g r .

19. g r. v e rö u r  22. g r.
Ú r h e n n i fa lla  ö n n u r ,  þ r ið ja  og  t jó rð a  m á lsg r .
F im ta  m á lsg r., s e m  v e r ð u r  ö n n u r  m á lsg r ., h ljó ð i sv o :
L ö g  þ ess i n á  eigi til þ e ir r a ,  se m  fen g ið  h a fa  s k ip s t jó ra -  e ð a  s tý r im a n n s -  

s k ir te in i i u ta n la n d s s ig lin g u m ; h e ld u r  eig i t il  þ e ir r a ,  se m  fen g ið  h a fa  s k ip -  
s t jó r a -  e ð a  s tý r im a n n s - s k ir te in i  á  f isk isk ip i á ð u r  e n  lö g  þ ess i ö ð la s t g ild i.

17. g r.
23. g r . v e r ð u r  n ý  g re in , sv o  h l jó ð a n d i:
Þ e ir ,  s e m  p r ó f  h a fa  te k ið  s a m k v æ m t 2. g r . lag a  n r .  50, 10. n ó v . 1905, 

e ð a  s a m k v . 4. g r . laga  n r .  42, 3. n ó v . 1915, e iga  k o s t á  a ð  fá  s k ip s t jó ra s k ir -  
te in i fy r ir  s m á s k ip  e ftir  lö g u m  þ e s s u m , e f þ e i r  fu lln æ g ja  l ið u n u m  c .— e. i 4. 
g r. o g  legg ja  f r a m  v o tto rð  u m , a ð  þ e i r  h a fi v e r ið  s k ip s t jó r a r  m in s t  1 á r  á  
12— 30 r ú m le s ta  s k ip i og  fa r is t  s k ip s t jó rn  v e l ú r  h e n d i  a ð  ö llu  le y ti, o g  s k u lu  
v o tto rð s g e fe n d u r  m æ la s t  til þ e ss , a ð  h ið  u m b e ð n a  sk ir te in i  v e rð i v e itt. S k a l 
v o tto rð  þ e tta  gefið  a f  ú tg e rð a rm a n n i  ( e ig a n d a )  s k ip s  þ e ss  eð a  s k ip a  þ e ir ra , 
s e m  s k ip s t jó r in n  h e f ir  s t jó rn a ð .

N ú  fæ r  s k ip s t jó r in n  eigi ó tv iræ ð  m e ð m æ li, o g  s k a l  þ á  sk ir te in ið  eigi 
v e itt. H e ld u r  s k ip s t jó r in n  þ á  s ö m u  r je t t in d u m  og  h a n n  á ð u r  h a fð i, e n  r je t t  
b e f ir  h a n n  þ ó  til a ð  fá  s tý r im a n n s s k ir te in i  s a m k v æ m t 6. g r . i lö g u m  þ e s su m , 
e n d a  fu lln æ g i h a n n  b -  og  c - l ið u m  i þ e ir r i  g re in .

18. g r.

20. og  21. g r . v e rð a  24. og  25. g r.

19. g r.

22. g r ., s e m  v e rð u r  26. g r., h ljó ð i sv o :
Þ á  e r  lö g  þ ess i ö ð la s t  s ta ð fe s tin g u  k o n u n g s , s k a l fæ ra  þ a u  in n  i m e g in -  

m á l lag a  n r .  42, 3. n ó v . 1915, og  gefa  þ a u  ú t  sv o  b re y tt .

20. g r.

23. g r., s e m  v e r ð u r  27. g r ., h ljó ð i sv o :
L ög  þessi ö ð la s t g ild i 1. j a n ú a r  1923.
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(C. XVIII, 2).

IWd. 359. P ln fiályktun

um vöndun umbúða undir útflutningsvöru.

(Afgreidd frá Nd. 18. april).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að brýna fyrir 
matsmönnum að hafa strangt eftirlit með umbúðum útflutningsvöru, einkum 
síldar og kjöts, og leggja fyrir þá að ganga rikt eftir því, að ekki sjeu notaðar 
gallaðar, óhreinar eða skemdar tunnur undir þær útflutningsvörur.

(B. XXXVI, 8).

Ed. 360. Mefndarállt

um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin heflr athugað frumvarp þetta og getur, eftir atvikum, iagt til, að 
það verði samþykt óbreytt. Nánara í framsögu.

Alþingi, 18. apríl 1922.

Karl Einarsson, Sigurður Jónsson, Guðm. Guðfinnsson,
form. framsögum. fundaskrifari.

(C. XIX, 1).

Wd. 361. Tlllaga

til þingsályktunar um sögu Alþingis.

Flutningsmenn: Þorsteinn Jónsson og Sveinn Ólafsson.

Alþingi ályktar að heimila stjórninni að láta rannsaka og rita sögu Al- 
þingis. Skal þvi verki lokið fyrir 1930. Ennfremur er stjórninni heimilt að verja 
til þessa Qe úr rikissjóði eftir þörfum.
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G r e i n a r g e r ð .

Nú eru aðeins 8 ár þar til liðin verða 1000 ár frá þeini tíma, er Alþingi 
var sett á stofn og þar með stofnsett hið íslenska riki. Allir íslendingar munu 
telja það sjálfsagt, að 1000 ára afmæii Alþingis verði undirbúið eftir föngum. En 
sá undirbúningur, sem sýnist vera sjálfsagðastur og sem fyrst þarf að byrja á, 
er sá, sem þingsályktunartillaga þessi fer fram á. Á árinu 1930 þarf að gefa út 
ítarlega sögu Alþingis. En til þess að það verk verði vel unnið og alt rannsakað, 
sem þörf er á að rannsaka i sambandi við það, þá sýnist okkur sjálfsagt, að 
þegar á þessu ári verði byrjað á undirbúningi þess.

(A. I. 23).

Nd. 262. Breytlngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá Jakob Möller.

1. Við 2. gr. 2. (Tekju- og eignarskattur).
Fyrir »900000« komi .........................................................................  1000000

2. Við 12. gr. 13. h. (Sjúkrasamlög).
Fyrir »6500« komi................................................................................. 10000

3. Við 14. gr. VII.
Athugasemdin aftan við liðinn fellur niður.

4. Við 15. gr. 21. d. (Páll ísólfsson).
Fyrir »2000« komi................................................................................. 4000

5. Við 15. gr. 43. (Goodtemplarafjelagið).
Fyrir »3000« komi................................................................................. 10000
Til vara: Fyrir »3000« komi .........................................................  5000

6. Við 19. gr.
Aftan við þriðju málsgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Ennfremur er stjórninni heimilt að láta óinnheimt útflutn- 
ingsgjald af síld frá árinu 1920, útfluttri það ár eða siðar, sem 
óinnheimt kann að vera, enda sje það upplýst, að sildin hafi 
ekki selst fyrir kostnaðarverði.

7. Við 22. gr.
Aftan við greinina bætist:

og Árna Jóhannssyni, fyrv. útibússtjóra, 600 kr.

▲lpl, 1922, A. (34. löggjafarping). 72
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l íd . 9 6 3 . F r u m v a r p

til laga um heimild til undanþágu fró lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aö- 
flutningsbann á ófengi.

Fró samvinnunefnd viðskiftamálanna.

1. gr.
Með konunglegri tilskipu* má ákveða, að vín, sem ekki er i meira en 

21®/o af vínanda (alkohol) að 't n \!i, skuli um eitt á’ • ndanþegin ákvœðum 
laga 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á áfengi, uin bann gegn innflutningi, 
veitingu, sölu og flutningi um landið. Enn fremur má í sömu tilskipun 
ákveða, að með reglugerð skuli sett ákvæði til varnar misbrúkun við sölu og 
veitingar þessara vína. Pó mega ákvæði þessi ekki ganga svo langt, að þau 
geri að engu undanþágu vina þessara frá ákvæðum aðflutningsbannlaganna. 1 
reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum hennar. 1 tilskipuninni 
má og einnig setja ákvæði um eftirlit með innflutningi þessara vina og annað 
þar að lútandi.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

(B. XLVI, 1).

G r e i u a r g e r ð .

Fað vorn ekki liðin nema 4 ár frá því er Góðtemplar-reglan barst hingað 
til landsins, þegar þvi var fyrst hreyft, að koma ætti á aðflutningsbanni á áfengi 
bjer á landi. Árið 1888 kom fram tillaga i þá átt á þingi hinnar nýstofnuðu Stór- 
stúku íslands. þó fylgdi þessu, sem von var, litill kraftur i fyrstu. En þessu máli 
var þokað smám saman í áttina, og sjest það meðal annars af því, að árið 1899 
voru sett lög um verslun og veitingar áfengra drykkja á íslandi og 1900 lög um 
bann gegn tilbúningi áfengra drykkja. Eftir aldamótin kom stefna þessi skýrar 
fram, en þó var þá ekki fullkomið samkomulag. i fyrstu um það, hvort heppi- 
legra væri algert aðflutningsbann á áfengi eða vinsölubann fyrst, en frá 1903 er 
þó aðflutningsbannsstefnan orðin eindregin meðal templaia. Á Alþingi 1905 kemur 
fram »frv. til laga um aðflutningsbann á áfengi«, en nefnd sú, sem málið fjekk 
til meðferðar, og var því hlynt, lagði til, að frv. yrði ekki afgreitt, en bar fram 
þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæði um málið fyrir næsta Alþingi (1907). þvi 
var svo breytt i það horf, að þjóðaratkvæðagreiðsla um málið skyldi fram fara í 
sambandi við næstu alþingiskosningar (1908). Fór hún svo fram og var útkoman 
sú, að alls voru greidd 8118 atkv. og af þeim voru með banni 4900, sem er 
60,38°/« eða um */s. Á Alþingi 1909 var svo málið borið fram, rætt mjög ítarlega
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og samþykt. Var það aðflutningsbann frá 1. jan. 1912 og vinsölubann að auki 
frá 1. jan. 1915.

Siðan hefir oft verið fyrir þinginu ýmislegt, er snertir þetta mál, og 
nokkrar breytingar verið gerðar á lögunum, en óþarft er að rekja það hjer, þvi 
að það hefir á engan hátt breytt stefnunni, heldur hafa breytingarnar sumpart
verið ávöxtur af reynslu laganna og sumpart miðað að þvi að gera framkvæmd
þeirra auðveldari og koma i veg fyrir brot á þeim. Og að stefna þingsins hefir 
jafnan verið óbreytt í þessu máli má sjá af þvi, að það hefir hrundið þeim til- 
raunum, sem gerðar hafa verið til þess að fá bannlögin skert eða þeim tefit i
tvisýnu, svo sem 1917 (færa áfengistakmarkið upp í 12°/o) og 1919 (að láta fara
fram þjóðaratkvæði um lögin, og setja á rikiseinkasölu með áfengi, ef úrslit 
yrðu þau).

í umræðunum um málið á Alþingi 1909 var sú mólbára færð fram gegn 
bannlögunum meðal annars, að Spánverjar mundu ekki una þvi, að innflutning- 
ur á vinum yrði bannaður hjer. Þó sýnist þessi hugsun hafa verið fremur fjarri 
mönnum og flestir búist við þvi, að ekki kæmi til þess, að Spánverjar ljetu sig 
nokkru skifta bannið hjer, sakir þess, að víninnflutningur frá Spáni til íslands 
væri svo hverfandi. Þetta var og rjett, meðan ísland eitt átti i hlut. En hitt er 
annað mál, að þegar bannstefnunni jókst fylgi og fleiri þjóðir og stærri tóku upp 
þessa aðferð, þá opnuðust augu Spánverja fyrir þvi, að hjer væri á ferðum al-
varleg hætta fyrir vinframleiðsiu þeirra, og drógst þá ísland inn i þá deilu
eins og aðrir.

Mál þetta komst af stað við það, að Spánverjar skipuðu 2. jan. 1919 
fjölmenna nefnd til þess að endurskoða tóllalöggjöfina. í þeim tilgangi að koma 
nýju skipulagi á tollana, sögðu Spánverjar upp verslunarsamningum sinum við
aðrar þjóðir, og meðal annars samningnum við Danmörk (og ísland) frá 4. júli
1893. Varð þvi að hefja nýjar samningaumleitanir, og hófust þær með þvi, að 
veittur var frá 20. mars 1921 þriggja mánaða frestur, enda tolllögin þá óútkljáð 
á Spáni, og búist við að þess yrði alllangt að biða, að þeim lyki. En til þess að 
flýta samningum setti Spánarstjórn bráðabirgðatolllög, 17. mai 1921. Var þar 
ákveðið, að innflutningstollar skyldu vera tvenns konar, eða eftir tveim gjaldskrám, 
skrá I og skrá II. Skrá II gilti gagnvart þeim þjóðum, sem sjerstakan samning 
gerðu við Spánverja um ívilnanir fyrir spánskar vörur, en skrá I, sem var helm- 
ingi hærri, gilti gagnvart þeim, sem ekki gerðu samning. Eftir þessum lögum 
hækkaði tollur á innfluttum saltfiski úr 24 pesetum pr. 100 kg. upp i 36 peseta 
eftir skrá II og upp i 72 peseta eftir skrá I. íslenskur saltfiskur var þá tollaður 
eftir skrá II fram til 20. júni, eða meðan fresturinn stóð.

Þetta kom mönnum talsvert á óvart, og þar sem erfiðleikar voru á að 
fá frestinn framlengdan, fór sendiherra Dana í París til Madrid snemma i júni, til 
þess að reyna að fá frestinn framlengdan. 16. júni fjekk hann svo tilkynningu 
um, að Spánverjar vildu framlengja samninginn við Danmörku, en við ísland 
gæti ekki fengist samningur meðan þar sje aðflutningsbann á áfengi. Fram að 
þeim tima hafði ekki heyrst á það minst. Danska stjórnin ákvað þá að standa 
með íslendingum og þiggja ekki framlengingu, nema ísland fengi einnig samning- 
inn framlengdan, en reyna að fá að minsta kosti eins mánaðar frest. Eftir all- 
mikið þref fjekst frestur til 20. júli, meðfram vegna simslits og þar af leiðandi
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ófullkomins skeytasambands við ísland, en um frekari frest ekki að ræða, nema 
stjórnin legði þegar fyrir Alþingi frv. til laga um breytingu bannlaganna.

Siðast i júni var Gunnari Egilssyni, sendimanni iandsins i Genúa, falið 
að fara þegar til Madrid og vera með i samningatilraununum, og eru skýrslur 
hans um málið mjög greinilegar og sýna, að mjög mikil rækt hefir verið lögð 
við málið og málstaður íslendinga fluttur með öllum þeim rökum, sem hægt 
virðist að finna.

Þegar hann kom til Madrid, 4. júlí, var ástandið það, að Spánverjar 
hótuðu hæsta tolli, nema þvi að eins að stjórnin legði fyrir Alþingi frv. um breyt- 
ingu bannlaganna og Alþingi væri búið að samþykkja það frv. fyrir 20. sept. 
Lengri frest vildu þeir ekki gefa, og hefði þá orðið að kalla saman aukaþing. 
þá var og fyrir spánska þinginu frv. til tolllaga, sem voru miklu strangari en 
bráðabirgðatolllögin, þvi þar var lágmarkstollurinn (skrá II) 40 pes. pr. 100 
kg., en tollur eftir skrá I þrefalt hærri, eða 120 pes., til þess að útiloka gersam- 
lega samkepni frá þeim löndum, sem ekki gerðu verslunarsamninga við Spán 
og veittu þeirra vörum ívilnanir.

13. júlí gekk stjórnin hjer loks, eftir ítrekaðar neitanir, inn á það, að 
leggja fyrir Alþingi frv. um breytingu bannlaganna, að því er snertir vin undir 
21 °/o áfengis, með þeim skilyrðum, að frestur fengist til næsta reglulegs Alþingis, 
að stjórninni væri heimilt að setja reglur um innflutninginn og að Spánverjar 
veittu bestu tollkjör á íslenskum saltfiski. Þó átti að gera enn eina tilraun til 
þess að fá Spánverja til þess að falla frá kröfu sinni um afnám bannlaganna.

Hinu siðarnefnda var þv"neitað. En hitt hafðist fram eftir afar miklar 
umleitanir, þar sem bæði var lögð áhersla á það, hve nauðsynlegt bannið væri 
islendingum, að það hefði verið sett á að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu, 
hve erfitt það væri að ná bjer saman aukaþingi o. fl., o. fl., og lögð áhersla á
þá fórn, sem færð væri með því að leggja slikt frv. fyrir Alþingi, og yrði þvi
mikið að koma á móti. Einkum var erfitt að fá Spánverja til þess að lofa bestu 
tollkjörum, því að þeir vilja nú enga samninga gera í þvi formi, heldur ákveða 
fasta tollupphæð. En eins og iiggur í augum uppi, er það mikill munur.

Á þennan hátt fjekst þá frestur með bestu lollkjörum til 15. mars, gegn 
þvi, að stjórnin legði fyrir Alþingi frv. um afnám bannlaganna á vinum undir 
21°/o áfengis.

Auðvitað er hjer í þessu stutta yfirliti að eins drepið á einstök aðalatriði
i samningunum, en auk þess gerðist margt, sem hjer er ekki nefnt, af þvi að
það hafði ekki bein áhrif á úrslitin. T. d. var sendiherrann látinn leita hófanna 
um þá leið, að íslendingar tækju ákveðið magn víns gegn bestu lollkjörum, en 
því var þegar neitað, o. fl.

Pess ber að geta, að eins og lolllögin voru afgreidd endanlega af spánska 
þinginu er tollur á saltíiski 32 pes. pr. 100 kg. eftir skrá II, en þrefalt hærri, 
eða 96 pes., eftir skrá I.

Svona stóð málið þegar Alþingi kom saman i vetur. Enda þótt það 
dyldist ekki, að samningarnir höfðu verið reknir af mikilli samviskusemi, og þvi 
væri litil von um að fá nokkru frekara framgengt, var þó litið svo á, að rjett 
væri að gera enn þá eina tilraun til þess að koma málinu í betra horf. Var því 
ákveðið að senda þá sendiherra Svein Björnsson og Einar H. Kvaran, sem var 
staddur i Kaupmannahöfn, suður til Madrid, til þess að reyna, í sambandi við
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dönsku sendisveitina og Gunnar Egilssen, hvort ekki vaeri hægt að fá einhverja 
aðgengilegri samninga en þá, að ganga að frv. þvi um breytingu bannlaganna, 
sem fyrir þinginu lá, og var þeim bent á nokkrar leiðir, sem hugsanlegar væru, 
fyrst þá að halda bannlðgunum óbreyttum, en ef ekki fengist, þá að kaupa 
ákveðið magn vins, eða fá ársfrest enn. Loks var þeim falið, ef alt annað brigð- 
ist, að fá því framgengt, að i stað breytingar bannlaganna mætti fresta þeim 
eða framkvæmd þeirra um ákveðið bil, þó alt með þvi skilorði, að bestu tollkjór 
á innfluttum saltfiski hjeldust. Þótti rjett að reyna þetta, meðfram vegna þess, að 
liðinn var alllangur tími frá því er samningum var hætt í fyrra, og ekki óhugs- 
anlegt, að veðrabrigði væru orðin þar syðra. Bæði voru stjórnarskifti orðin og 
auk þess þetta mál orðið talsvert áberandi og málstaður Spánverja óvinsæll 
meðal bindindismanna úti um heim.

Siðan hafa þessir þrir menn starfað að samningsumleitunum, og veitt 
erfltt, eins og við var að búast. Hið eina, sem fengist heflr og tilslökun er hægt 
að nefna, er það, að Spánverjar hafa ekki á móti, að i stað þess að samþykkja 
nú endanlega breytingu á bannlögunum, að því er snertir vin undir21#/» áfengis, 
geti Alþingi frestað framkvæmd þeirra að þvi er þessi vin snertir, um eins árs 
bil, og að Alþingi 1923 taki svo fullnaðarákvörðun.

Nefndin ber þvi fram heimildarlög til stjórnarinnar um þetta atriði.
Eins og alkunnugt er, eru skoðanir þingmanna, og einnig þeirra, sem í 

viðskiftanefndunum sitja, skiftar i bannmálinu. En þegar frá upphafi mun það 
hafa verið tilfinning allra, að í þessu máli ætti og mætti sá ágreiningur ekki 
koma fram i fremstu röð. Hjer var í raun rjettri um annað að ræða. Jafnvel and- 
banningum mundi ekki vera Ijúft að hrófla við bannlögunum með þessum hætti, 
að þess væri krafist af erlendu ríkisvaldi. Og jafnvel bannmönnum hlaut á hinn 
bóginn að vera það ljóst, að hjer var um svo stórfelt viðskiftamál að ræða, að 
það yrði að skoðast fyrst og fremst frá þvi sjónarmiði, hvort þjóðin fengi risið 
undir þvi, að halda bannstefnunni fastri. Nefndin hefir því unnið allan tímann 
óskift að rannsókn málsins og undirbúningi. Og þótt skoðanir nefndarmanna sjeu 
eigi þær sömu eða hugur þeirra einn um málið alt, þá hefir samt nefndin ðll 
fylgst i þvi, að leggja til við þingið að samþykkja heimildarlögin, sem fram eru 
borin. Nefndarmenn leggja og að sjálfsögðu misjafnlega ríka áherslu á einstók 
atriði röksemdafærslunnar, en hjá þvi verður ekki komist í sliku máli sem þessu.

Eins og bent var á áður, hefir bannstefnan jafnan, síðan lögin voru sett 
1909, átt sjer meiri hluta i þinginu, og á þingi 1921 kom fram stjórnarfrumvarp 
um breyting á bannlögunum, og er sennilegt, að það hefði verið afgreitt af þinginu 
og lögin gerð talsvert skarpari en áður, ef það hefði þótt ráðlegt þá að afgreiða 
slfkt mál, eftir að samningarnir við Spánverja voru byrjaðir. Það mætti þvi virð- 
ast talsverð veðrabrigði, að leggja nú til svo stórkostlega skerðingu á þessum 
lögum, sem í fyrra átti að herða. En einmitt þetta ætti að vera ljósasti votturinn 
um, að þetta frv. um skerðing bannlaganna er ekki með gleði fram borið, eða 
vegna nokkurrar breyttrar afstöðu þingmanna til bannmálsins, þvi að þeir af 
oss, sem áður höfum verið bannmálinu fylgjandi, erum það ekki minna nú, 
heldur er það gert vegna þeirrar nauðsynjar þjóðarinnar, sem vjer fáum ekki 
sjeð, að uppfylt verði með öðru móti en þvi að veita þessa undanþágu frá bann- 
lögunum, hvort sem oss er það ljúft eða leitt. Vjer stöndum hjer milli tveggja 
elda, annarsvegar þeirrar hugsjónar, sem fólgin er i banninu, en hinsvegar þess
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erfiða fjárhags, sem nú virðist ekki mega með neinu móti bæta nýjum örðug- 
leikum ofan á. Bannmennirnir í nefndinni halda jafnfast eftir sem áður í bann- 
stefnuna, og lita á þetta sem einn af mörgum krókum á leiðinni til fulls sigurs 
hennar, en alls ekki sem neina endanlega niðurstöðu.

Það, sem hjer er í húfi, er saltfisksverslun vor við Spán. Meðalársfram- 
leiðsla vor á siðastliðnum árum á saltfiski mun mega teljast um 150000 skp., 
eða um 25000 smál., og fer vaxandi, og af henni fara */» eða um 17000 smál. til 
Spánar, og er það dýrasti partur framleiðslunnar, eða stórfiskurinn. Með mikiili 
þrautseigju og kappsmunum hefir þessi Spánarmarkaður fengist, og islenskur 
fiskur fengið þar besta orð og hæsta verð. Gr það einkum eitt hjerað, Katalónia, 
sem kaupir að mestu leyti íslenskan fisk, enda fer að minsta kosti helmingur af 
Spánarfisksframleiðslu vorri þangað.

Pað er nu fljótreiknað, hverju munar, að njóta þar bestu kjara eða 
borga hámarkstoll. Miðað við 17000 smál., er tollurinn eftir skrá II alls 17000 
X 320 =  5440000 peseta, en eftir skrá I er hann þrefalt hærri, eða 16320000 
pes. Munurinn er því 10880000 gullpesetar, en hve margar krónur það verða, 
fer eftir gengi krónunnar. Gullpesetinn er nú um 115 aurar, svo að eftir núgild- 
andi verði krónunnar nemur þetta um 12x/s milj. króna.

Nú er það almenn reynsla, að lágmarkstollar lenda á neytandanum ein- 
um, en á framleiðandanum lendir ekki annað af honum en sú markaðsrýrnun 
eða aukning, sem verðhækkun eða lækkun hefir í för með sjer. Gn hámarkstollar 
Jenda aftur á móti, að öðru jöfnu, á framleiðandanum. Pó má gera ráð fyrir þvi 
f þessu tilfelli, að nokkuð af tollhækkuninni lendi á neytendum á Spáni, sumpart 
vegna þess, að þeir, sem vanir eru íslenskum fiski, vilja hann helst og kaupa hann, 
þó nokkuð hækki. Gf Norðmenn væru undir sömu hámarkstolla seldir, mundi það 
kippa h. u. b. helming alls fisks, sem til Spánar fiytst, undir hámarkstoll, en það 
yrði að sjálfsögðu til þess, að fískur hækkaði þar stórum i verði, og jafnvel þótt 
Norðmenn væru ekki með, þá mundi flskverðið sennilega hækka talsvert, og 
Spánverjar þannig bera nokkuð af tollhækkuninni. En þá kemur annað, sem gæti 
gert oss skaða, sem ef til vill væri lítið betri en að bera alla tollhækkunina, en 
það er það, hve fisknotkunin mundi minka við það, að verðið hækkar. Fiskur 
er nú ekki etinn á Spáni af trúarbragðaástæðum lengur, beldur af þvi, að hann 
þykir ódýr fæða, i samanburði við annað. Gn hann þarf ekki að hækka nema 
litið eitt til þess, að t. d. kjöt verði tekið fram yfir hann veg’na verðsins, því að 
kjöt frá Suður-Ameriku er þar á boðstólum fyrir lágt verð, og er mjög hættu- 
legur keppinautur fisksins.

Það mun þvi ekki vera ráðlegt að reikna með þvi, að neytendurnir ljetti 
mikið undir með tollhækkuninni. Sú varan, sem svo miklu gæti verið ódýrari, 
fiskur, einkum af enskum uppruna, mundi þegar i stað verða ákafiega hættulegur 
keppinautur. Og jafnvel þótt ekki væri talið, að á framleiðendunum lenti nema 
helmingur tollhækkunarinnar og ekkert kipti úr markaðnum við þá hækkun á 
fiskinum á Spáni, þá væri það sá skattur, sem ekki er nóg að reikna með þvi 
að margfalda saman tollaukann á hverri smálest og smálestafjöldann, heldur 
verður að reikna með þvi, hvernig oss gengur að komast af án þess dýra sjávar- 
útvegs, sem nú aflar mests parts af fiskinum, þvi að það verður þá ekki sjeð, að 
hann geti haldið áfram. Bankar geta ekki lánað til rekstursins undir slíkum 
kringumstæðum, þvi þeirra lánstraust erlendis veltur á úrslitum samninganna.



Og eigendnr fyrirtækjanna mnndn ekki heldnr snkja nm lán til þeirra undir þeim 
kringumstnðum. Togaraflotinn yrði að likindnm að hverfa og hin dýrari mótor- 

j skipaútgerð. En fram á slíkt ástand er ilt að horfa á jafnerfiðum timum fjár-
] hagslega og nú eru.

Þá er að lfta á hina hlið reikningsins, hvaða tap það er að ganga að 
kröfunni. Er þá fyrst að lita á það, að vjer göngumst undir það að flytja inn 

| vin, sem hafa undir 21 °/o áfengis, og tökum þar á oss að borga bæði andvirði
i þeirra og það, sem af nautn þeirra ieiðir. En nú er það oss fullkomlega heimilt
1 að beita þeim ráðstöfunum til hóflegs innflutnings og umsjónar með sölunni, sem 

oss líst, svo framarlega sem það gerir ekki undanþáguna frá bannlögunum að 
engu. Oss er fullkomlega ljóst og drögum ekkert úr þessari hlið málsins, en þó 
verður ekki sjeð, að það muni leiða yfir oss neinn þann kostnað, sem oss væri 

i  óbærilegur, enda bannlögin aldrei sett hjer á af beinum fjárhagsástæðum, en mjög
er erfitt að koma að nokkrum ábyggilegum áætlunum um þetta atriði.

Miklu þyngra hlýtur það að vega, hve mikið brot það hlýtur að vera á 
metnaði vorum, að verða að breyta svo löggjöf vorri eftir boði annara, og ekki 
sist i þessu máli, sem hefir, ef til vill, aflað oss víðtækara álits um heiminn en 

j  nokkurt annað af málum vorum. Það hlýtur hver þingmaður að finna sárt, að
j  vjer erum hjer að slá nokkru af sjálfsákvörðunarrjetti vorum, um stundarsakir

að minsta kosti. En hverju slægjum vjer ekki af metnaði vorum lika og yrðum 
• að slá á margvíslegan hátt, ef fjárhagslegt sjálfstæði vort færi út um þúfnr?

Um þetta muu tæplega verða. deilt, að vjer erum neyddir til þess að 
forða oss frá þeim fjárhagsvoða, sem af því mundi leiða, að fiskur vor kæmist 

* undir hæsta toll á Spáni. En þá er enn á það að líta, hvort til þess að forðast 
slikt sje nauðsynlegt að láta undan kröfu Spánverja.

Ein leiðin til þess að komast hjá kröfu Spánverja væri sú, að afla fiskin- 
um markaðs annarsstaðar, og hans svo góðs, að við gæti jafnast.

Um þetta hefir verið mikið rætt, en árangurslaust. Vjer höfum ekki 
annarsstaðar markað fyrir Spánarfiskinn. Ítalíumarkaðurinn er tiltölulega nýr og 

1 ekki stór og hann tekur ekki þann fisk, sem til Spánar fer, stórfiskinn, dýrasta
fiskinn. Ítalíumarkaðurinn er góður með, en hann getur á engan hátt bætt úr 
hinu. Um nýja markaði er það að segja, að þeir verða ekki gripnir upp í skjótri 

i svipan. Til þess þarf venjulega mjög langan tíma. Það þarf að breyta um fisk-
j verkunaraðferðir og leggja mikla vinnu og mikið fje í það. Og þó hefir reynsla
j Norðmanna, sem mikið hafa unnið að þvi að fá markað fyrir fisk, einkum í
j  Suður-Ameríku, verið sú, að Spánarmarkaðurinn er enn þeirra besti markaður,
j og er norskur fiskur þó ekki i jafngóðu verði þar eins og islenskur fiskur. Um
j  þetta getur þvi ekki verið að ræða eins og nú stendur, en sjálfsagt er það, að reyna
j alt, sem unt er, tii þess að afla nýrra markaða fyrir fiskframleiðslu vora i fram-

tiðinni, hvort heldur er til þess að auka við eða í staðinn fyrir Spánarmarkaðinn.
t*á er að líta á það, hvort alt hafi verið reynt, sem hægt er, til þess að fá 

sæmileg boð frá Spánverjum. Nefndin hefir margsinnis rannsakað öll skjöl, sem 
fyrir liggja um samningana, og getur ekki sjeð annað en þeir hafi verið reknir með 

j allri þeirri vandvirkni, sem unt er, bæði af hendi utanrikisráðuneytisins danska,
j sendimanns vors, Gunnars Egilssonar, sem nú er búsettur í Barcelóna, stjórnarinnar

islensku og nú loks af hinum siðari sendimönnum. Danska stjórnin hefir og staðið 
mjög vel með oss i samningunum, en það var því meira virði, þar sem Danir
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hafa sjerstaklega sterka verslunaraðstöðu gagnvart Spónverjum, kaupa þaðan 
mikið, en þurfa þar nálaga ekkerl að selja. Hið eina, setn ekki hefir verið reynt, 
er það að hleypa samningunum i strand með þvi að neita kröfu Spánverja, tii 
þess að sjá, hvort þá myndi nokkuð um þokast. En þá hefði átt að vera búið 
að þvi á talsvert fyrra stigi málsins, en nú mundi það að likindum kosta oss 
það, að vjer gætum ekki tekið samningana upp aftur, nema á taisvert óhagan- 
legra grundvelii; t. d. fengjum vjer þá naumast bestu kjör boðin. Þess er að 
gæta, að verslunarafstaða vor til Spánverja er mjög veik, þar sem vjer eigum 
þar vorn allra dýrmætasta markað, en kaupum á hinn bóginn nálega ekkert af 
þeim nema það, sem vjer megum ekki án vera frá þeim. Nefndin hlýtur því að 
ráða frá þvi að hleypa málinu nú í slikt strand, og getur ekki gert sjer von 
um, að upp úr þvi hefðist það, sem oss væri hagur í, heldur gæti þá vel svo 
farið, að vjer hefðum af málinu bæði skaðann og skapraunina.

Nefndin telur það talsvert aðgengilegra að samþykkja heimildarlög tii 
stjórnarinnar um ársfrestun á bannlögunum, að þvi er snertir vín undir 21°/'o 
áfengis, heldur en ganga að því frv., sem stjórnin lagði fyrir þingið, úr þvi Spán- 
arstjórn hefir ekki á móti þvi. Málið má þá taka upp af nýju á næsta þingi, og 
þá geta þingmenn vitað betur vilja kjósenda sinna í málinu, og yfirleitt ætti 
málið þá að geta verið enn betur undir búið.

Einn nefndarmanna, sem að visu hallast að því að láta frv. ganga fram, 
er eigi að öllu samþykkur greinargerð frumvarpsins.

(B. XXXII, 6).

Ed. Ið4. lefndarállt

um frumvarp til hafnarlaga fyrir ísafjörð.

Prá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta, og er það að efni til samhijóða frum- 
varpi, sem samþ. var i Ed. árið 1917, og eins og önnur hafnarlög að öðru leyti. 
En þar sem ekki er gert ráð fyrir fjárframlagi úr rikissjóði fyr en Alþingi veitir það, 
vili nefndin mæla með því, að frv. verði samþykt, sjerstaklega með tiiliti til 
þess, að i þvi eru mörg ákvæði, sem nauðsynleg eru til þess að skipulag komist 
á hafnarmá! kaupstaðarins.

Alþingi, 19. april 1922.

Björn Kristjánsson, Kari Einarsson,
form. framsögum.

Einar Árnason, 
m«ð fyrirvara.



Meiri hluti fjárveilinganefndar Ed. vill ekki hefta framgang frv. þessa 
fjárhagsatriðisins vegna.

Alþingi, 19. apríl 1922.

Jóh. Jóhannesson, H. Steinsson,
form. skrifari.
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(B. XLIII, 3).

Ed, 305. Frumvarp

til laga um hreytingu á lögum nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald af síld 
o .  f l .

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Af hverri síldartunnu (108—120 Itr.) skal greiða I ríkissjóð 1 kr. 50 aura, 

af hverjum 100 kg. af fóðurmjöli og fóðurkökum 1 kr. og af hverjum 100 kg. af 
óburðarefnum 25 aura.

2. gr.
2 slðari málsgreinar 2. gr. laganna eru úr gildi feldar.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(B. XXXV, 2).

Id . 300. Mefiidarállí

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 28. nóv. 1919, um þingfararkaup 
alþingismanna.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Frv. þetta fer fram á það, að feld verði úr gildi 3. gr. umræddra laga,
og þingmenn þar með sviftir dýrtíðaruppbót á þingfararkaupi. Fví verður ekki
neitað, að rikissjóði mundi sparast nokkurt fje við þetta. Með vissu verður ekk- 
ert um það sagt, hve mikill sá sparnaður yrði, en ekki óliklegt, að það yrðu alt
að 50 þús. kr. samtals þau tvö ár, sem gildandi ákvæði um dýrtíðarbætur em-
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bættis- og starfsmanna landsins eiga eftir að standa óhögguð. En þó að ekki sjc 
um óverulegri fjárhæð að ræða, þá getur meiri hluti nefndarinnar þó ekki fallist 
á það, að rjett væri, eingöngu af sparnaöarástæðum, að samþykkja frv. Getur 
nefndin á engan hátt fallist á það, að fjárhag landsins sje í slíkt óefni komið, 
að slikra ráða þurfi að leita til að bjarga honum við, enda augljóst, að þó að 
þessi eini flokkur starfsmanna landsins gæfi eftir þennan hluta launa sinna, þá 
gæti þaö litið bætt úr fyrir rikissjóði, hvað illa sem hag hans væri komið.

Pingfararkaup alþingismanna er ákveðið i samræmi við laurrakjör annara 
starfsmanna landsins og mun viðlika og hærri meðallaun. Verður ekki sagt, að 
það sje óhæfilega hátt. þá kröfu má ekki geia til þingmanna, að þeir vinni kaup- 
laust; þar með væri í raun og veru allur þorri landsmanna sviftur kjörgengi. Og 
yfirleitt á þingsetan ekki að vera svo illa launuð, að þingmennirnir geti ekki sjer 
að skaðlausu felt niður önnur störf, meðan þeir sitja á Alþingi. En það er vitan- 
legt, að þingmenn verða oft og einatt að kosta jafnvel meira til, til þess að geta 
sótt þing, en þingfararkaupinu nemur.

Það er kunnugt, að allháværar kröfur hafa komið fram um afnám allra 
dýrtíðaruppbóta embættis- og starfsmanna landsins, og er þvi skiljanlegt, að ýms- 
um þingmönnum þyki fýsilegt að sýna ósjerplægni sina með því að svifta sjálfa 
sig þessum friðindum. Og það er auðvitað hverjum frjálst að gera fyrir sitt leyti, 
en hitt er vafasamt, að þingið geti svift hvern einstakan þingmann lögákveðnum 
launum, eða hluta lögákveðinna launa, gegn vilja hans. Meiri hluti nefndarinnar 
litur svo á, að enginn þingmaður þyrfti að hlíta slíkri samþykt, hvernig sem 
hún væri gerð, ef bún væri gerð án hans samþykkis. Þess vegna telur lfka meiri 
hlutinn alveg fráleitt að gera þetta frv. að lögum, nema þá að það yrði samþykt 
i einu hljóði.

Alþingi, 18. april 1922.

M. J. Kristjánsson, Jakob Möller, Jón Baldvinsson. Þorl. Guðmundsson.
form. frsm.

(B. XXXV, 3).

Md. 367. Mefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 28. nóv. 1919, um þingfararkaup 
alþingismanna.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið samferða háttv. meðnefndarmönnum minum 
um að leggja til að frumvarp þetta verði felt.

Dýrtíðaruppbót alþingismanna árið 1921 var 137V»°/o og nam um"70
þús. kr.

Nú mun með fullri sanngirni mega áætla, að meðalþingsetutimi verði 
2V» mánuður eða 75 dagar, þar i taldir þingferðardagar alþm. utan Reykjavíkur.
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Qeri maðnr nú ráð fyrir, að dýrtíðaruppbótin verði á næsta ári 80°/», þá 
verður þessi dýrtíðaruppbót kr. 30240,00.

Þetta er álitleg upphæð og sjálfsagt að spara ríkissjóði hana, ef það er fært. 
Hinsvegar ber á það að líta, hvort alþingismenn yfirleitt geta mist þessa launa- 
bót (dýrtíðaruppbótina), og þá ekki síður hvort þessi ráðstöfun ekki geti orðið 
til þess, að fátækir en efnilegir menn myndu siður bjóða sig fram til þingsetu.

Það er eflausl, að þingmenn utan Reykjavikur myndu í öllam tilfellum 
tapa nokkru fje við þingsetuna, ef öll dýrtiðaruppbótin væri afnumin. Fæði, 
húsnæði og þjónusta mun kosta þingmenn, sem ekki eru búsettir hjer í Rvik, 
8—10 kr. á dag, og i mörgum tilfellum talsvert meira; hafa þeir þá 2—4 kr. 
daglaun. Sem betur fer eru þeir allir starfshæfir menn, sem hafa störfum að 
gegna, ýmist fyrir sjálfa sig eða i þarfir þjóðfjelagsins, og verða að setja aðra 
menn til að gegna þessum sínum störfum og borga hærra kaup fyrir en þeir fá 
úr rikissjóði.

Þetta nægir til að sýna það, að þingsetan verður öllum þingmönnum, 
búsettum utan Reykjavikur, fjárhagslegt tjón, ef frv. gengur fram óbreytt.

Hins vegar álít jeg, að í þessu máli megi og eigi að fara meðalveg, sem 
um leið og hann er farinn spari rikissjóði nokkurt fje og um leið fyrirbyggi, að 
þingmenn i flestum tilfelium biði verulegt fjárhagstjón við þingsetuna.

Fyrir því legg jeg til, að frv. verði samþykt með svo feldri

BREYTINGU:

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
3. gr. laga nr. 36, 28. nóv. 1919, um þingfararkaup alþingismanna, orð-

ist svo:
Auk hinnar daglegu þóknunar fá alþingismenn hálfa uppbót á henni, í 

hlutfalli við embættismenn ríkisins samkvæmt launalögum.

Alþingi, 18. april 1922.

Jón A. Jónsson.

(C. XVI, 4).

Ed. 968. Þlngoályktun

um baðlyQagerð innanlands.

(Afgreidd frá Ed. 19. april).

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka og gera til- 
raunir um baðlyQagerð hjer innanlands og heimilar nægilegt fje til þessara til- 
rauna.
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til þingsáiyktunar um landsverslunina.

Frá meiri hluta samvinnunefndar viðskiftamálanna.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beina starfsemi landsversl- 
unarinnar til næsta þings eingöngu i þá á t t :

1. Að selja iyrirliggjandi vörubirgðir og þær vörur, sem þegar eru keyptar.
2. Að innheimta útistandandi skuldir versiunarinnar.
3. Að haida áfram sölu á tóbaki og steinolíu, og sje bókhaldi og reiknings- 

skilum á þessum yörum haldið utan við önnur viðskifti verslunarinnar.

(C. XX, 1).

8þ. 3 «9 . T lllaga

G r e i n á r g e r ð .

Á þinginu í fyrra komu fram þrjár þingsályktunartillögur um landsversl- 
unina, en þessi náði fram að ganga (sbr. þingskj. 655):

»Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að halda landsversl-
uninni áfram fyrst um sinn, þangað til næsta reglulegt Alþingi kemur saman. 
Starísemin miðist einkum við það, að selja fyrirliggjandi vörur og innheimta 
skuldir. Kaupum á nauðsynjavörum, svo sem steinolíu, kolum, kornvörum og 
sykri, sje hagað þannig, að á hverjum tíma sjeu ekki fyrirliggjandi meiri vöru- 
birgðir en nauðsyn krefur«.

Þar sem tillaga þessi ótvirætt ætlast til þess, að núverandi þing taki enn 
á ný afstöðu til málsins, hefir samvinnunefnd viðskiftamálanna tekið málið til 
rannsóknar, og leyfir meiri hluti nefndarinnar sjer, í sambandi við rannsókn 
þessa, að koma fram með þingsályktunartillögu þá, er hjer að ofan greinir.

Með því að tvö mjög ítarleg nefndarálit um landsverslunina yfirleitt og 
reikninga hennar fylgdu tveim tillögunum frá í fyrra, leyfir nefndin sjer tH 
sparnaðar að vísa til beggja þessara greinargerða, sem finnast á þingskjölum 431 
og 435. — Þar er og að finna ýmsa útdrætti og yfirlit yfir reikninga og hag 
verslunarinnar frá byrjun, og nefndin lítur því svo á, að að þessu sinni sje því 
nægilegl að taka að eins upp stutt yfirlit yfir reikningsskilin 1921.

Fess ber þó að geta, að reikningurinn er eigi fullgerður enn, vegna vant-
atuli bankareiknings, en breytir á hinn bóginn litlu um útkomuna, en þó rjeltara 
að taka þetta fram, vegna töluósamræmis, sem siðar kynni fram að koma við 
endanleg reikningsskil.

Hjer fara þá á eftir rckstrar- og efnahagsreikningar verslunarinnar fyrir 
umliðið ár:
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Rekstrarrelknlngar.

Gj ö l d :
Kostnaður .................. M1 ......................... . ........... ,, kr. 340567,42
Flutningsgjald og útskipun ... ................................................................ — 39467,05
Húsaleigureikningur ......................................................................... — £528,84
Vanhaldareikningur ......................................................................... — 5483,51
Vextir og bankagjöld ... ......................................................................... — 91399,83
Munareikningur .......... ... ... ...................................................... — 2937,35
Verðfallsreikningur.......... ... ..........................  ........... — 567614,24
Fyrningarsjóður .......... «*• ... ... ... ... ... ... ... — 7340,65
Rekstrarágóði.................. .......................................... ••• ••• — 73385,94

Kr. 1131724,83

T e k j u r :
Ýmsar v ö ru r .................. ........................................ . ........... kr. 512190,94
Kol .................................. ................. , , , ................ . , , — 129603,03
Steinolia.......................... ..........................  ... ... ... ... — 140229,10
Vátryggingar .................. ... ... ••• ... ... ••• *.* ••* — 1446,57
Gengismismunur .......... •• .................................................. — 348255,19

Kr. 1131724,83

Eignareikningur.

E i g n i r :
Sjóður ................................ ................ .. ................. . .............. kr. 848046,65
Ymsar v ö r u r ....................... ........................................  ... ... ........... — 314312,85
Kol ....................................... , .......................... ,,, .,, ,,, — 99015,26
Steinolia............................... .............. . ......... . , ,. ................... — 306439,81
Skuldir innlendra viðskiftamanna:

Útbúin............................... ...............................  kr. 642016,39
Reykjavík ....................... . ..........................  — 680487,43
V íx la r ............................... ...............................  — 833000,00

— 2155503,82
Innieign í bönkum ... . .............................................................. — 555748,14
Tóbaksreikningur.......... ................................................................................ — 19677,16
Fasteignareikningur ... . ................................................................................ — 146813,41
Munareikningur ................ ............................................................... — 11749,41
Verðbrjefareikningur ... . ............................................................... — 170,00

Kr. 4457476,51
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S k u l d i r :
kr. 433868,40
— 2006803,58
— 30989,77
— 77022,70

— 1908792,06

Kr. 4457476,51

Um rekstrarreikninginn hefir meiri hluti nefndarinnar þetta að segja: 
Enda þótt kolareikningurinn sýni 129 þúsund króna tekjuafgang, er það 

þó siður en svo, að versluuin hafi hagnast á kolaversluninni umliðið ár. Eins og 
sjá má neðar á reikningnum hefir verðfall á seldum vörum numið samtals 567 
þúsund krónum, en þar af er verðfall á kolum og koksi ca. 398 þúsund. Beint 
tap hefir þvi numið ca. 200 þúsund kr.

Það sem umfram er á verðfallsreikningnum, ca. kr. 170 þúsund, er verð- 
niðurfærsla á ýmsum öðrum vörum, sjerstaklega kornvöru og sykri, og er því 
brúttó arðurinn á »Ýmsum vörum« í raun rjettri eigi nema ca. 342 þús. kr. Að 
vísu raskar þetta engu um hinn endanlega tekjuafgang, en meiri hluta nefndar- 
innar finst þó rjettara að gefa þessa, sem og aðrar þær upplýsingar, er málið skýra.

Um »Gengishagnaðinn«, kr. 348 þúsund, sem aðallega mun stafa frá við- 
skiftum við Ameriku, er það að segja, að ef slikt óvenjulegt happ hefði eigi hent 
verslunina á umliðnu ári, hefði árságóðinn, sem, eins og reikningurinn ber með 
sjer, er kr. 73385, snúist í 275 þúsuud króna rekstrartap.

í sambandi við rekstrarreikninginn og til samanburðar við »Skýrslur um 
verslunarreksturinn« á þingskjali 435, sem áður er minst á, skal þess getið, að:

Viðskiftaveltan í þús. kr. nam ...................................  8161
Hagnaður - — — —   73
Rekstrarkostn. - — — —   340

do. */o af viðskiftaveltu ................................  4,2
Til samanburðar var þessi kostnaður 3,2 í fyrra, 
og hafði þá aldrei eins hár verið.

Vextir í þús........................................................     91
— •/• af viðskiftaveltu .................................................  1,1

Um efnahagsreikninginn hefir meiri hlutinn þetta að segja:
Peningar í sjóði, 848 þúsund kr. er í raun rjettri að mestu útistandandi 

skuldir við áramót, en með þvi að halda bókum verslunarinnar opnum fram i 
marsmánuð á yfirstandandi ári, hefir tekist að ná fúlgu þessari inn undir reikn- 
ingsskil ársins 1921.

Að þessari upphæð sleptri, verða hinar raunverulegu útistandandi skuldir 
verslunarinnar sem hjer segir, eða þó öliu heldur nokkru hærri, eins og siðar 
mun sjást, en mismunur þessi stafar af því, að innstæður viðskiftamanna eru 
hjer dregnar frá, en koma eigi til greina í síðari sundurliðun;

Útlendir viðskiftamenn.........................................................................
Ríkissjóður .........................................................................................
Fyrningasjóður .................................................................................
Ólokin viðskifti .................................................................................

V arasjóður.........................................................  kr. 1835406,12
-j- Rekstrarágóði   — 73385,94
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Útbúin ..........................
Innlendir viðskiftamenn... 
Víxilreikningur ..........

kr. 642016,39
— 680487,43
— 833000,00

Kr. 2155503,82

Pessa liði reikningsins hefir meiri hl. athugað nokkuð nánar, og sjest þá, 
að skuldirnar skiftast á starfsvið verslunarinnar sem hjer segir, og er til saman-

Reykjayík.................
ísaQörður, útibú 
Akureyri, útibú 
SeyðisQörður, útibú

hlutföllin vorn árinu áður:

S1-/i*. '21 sl /i2. '20
..................  kr. 1555799 1596400
..................  — 75506 57971
..................  — 142636 239503
..................  — 421606 265020

Kr. 2195547 2158894

Við enn nánari sundurliðun hefir meiri bl. komist að þeirri niðurstöðu, að 
skuldirnar skiftast þannig á milli stjetta:

Hreppsfjelög.........................................................  kr. 37611
Kaupmannastjettin   — 972056
Samb. isl. samvinnuQel. og önnur kaupfjelög — 1019225
Aðrir viðskiftamenn .......................................... — 166655

Kr. 2195547

Pessi upphæð mnn að sjálfsögðu þykja allhá, jafnvel hækkar frá árinu á 
nndan, og nefndin getur eigi gengið fram hjá, að í þessu tilfelli hafi litið gætt 
þingviljans, sem felst i tillögunni frá siðasta þingi, þar sem meðal annars er á- 
kveðið, að nstarfsemin miðist einkum við að selja fyrirliggjandi vörur og inn- 
heimta skuldir«. Það liggur þvi i augum uppi, að þingið, hvort heldur tillaga 
meiri hlutans verður samþykt eða eigi, ætlast til þess af núverandi rikisstjórn, 
að hún gleymi eigi þvi, sem fyrirrennari hennar hefir vanrækt í þessu máli, en 
það er yfirleitt að hafa hönd i bagga með allri starfsemi verslunarinnar, og þá 
eigi sist að gæta þess, að þingviljanum sje fullnægt.

Um skuldafúlguna sem verðmæti vill nefndin eigi, á þessu stigi málsins, 
neinu spá, en að sjálfsögðu má gera ráð fyrir allverulegu tapi á henni, áður 
en likur.

Vörubirgðirnar, sem í fyrra námu ca. 2279 þúsundum, en að frádregnu 
verðfalli 1712 þús., eru nú ca. 719 þúsundir, þar í talin steinolía 306 þúsundir. 
Hafa þær að visu lækkað til muna, en þegar tekið er tillit til, hve núverandi
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birgðir eru verðlægri (t. d. kolin helmingi ódýrari) og kolaverslunin að mestu úr 
höndum landsverslunarinnar, hefði mátt búast við frekari lækkun.

Frá siðustu áramótum og til 1. apríl hafa birgðirnar þó enn lækkað til 
muna, líklega kringum 200 þúsund kr., og þó að þegar hafi verið gerðar ráð- 
stafanir um kaup á 300 kornvörusmálestum og 100 sykursmálestum, nýkomnum 
kolafarmi og öðrum, sem samtímis er seldur, virðist eigi ofætlað, að selja megi 
þessar birgðir á eigi alllöngum tíma, svo hægt yrði að draga úr rekstrarkostnað- 
inum, svo sem mannahaldi o. fl.

Á tímabilinu frá 1. jan. til 1. apríl í ár hafa skuldir aukist um ca. 300 
þúsundir, en hvort eitthvað af þessari upphæð eru tóbaksskuldir, er eigi gott að 
sjá af reikningsyfirlitinu, þar eð einkasöluvörunum er blandað inn í hið almenna 
reikningshald.

Upptökin að og sögu landsverslunarinnar yfirleitt mun pigi þurfa að rifja 
upp hjer, en það er skoðun meiri hl., að nú sjeu þeir tímar komnir, að rjett 
sje nú að ljetta af rikinu þeirri hinni miklu ábyrgð, er annað eins áhættufyrir- 
tæki og landsverslun með almennar vörur í opinni samkepni ávalt hlýtur að 
verða, enda mun hvergi í heimi eiga sjer stað, að ríkið reki slíka verslun, nema 
hjer. — Um hitt geta aftur verið skiftar skoðanir, hve langt fara skuli á einka- 
sölubrautinni, en það er ekki verkefni nefndarinnar að leggja neitt til þeirra mála.

Að öllu þessu athuguðu, og sem framhald tillögunnar frá siðasta þingi, 
leggur meiri hluti til, að seldar verði núverandi birgðir kola, kornvörur og sykur 
og samskonar birgðir, sem þegar er búið að gera ráðstafanir um kaup á, en eigi 
eru til landsins komnar, og að öll áhersla verði lögð á innheimtu og skuldasamn- 
inga, þvi meiri hluta dylst það engan veginn, að mikið af skuldunum náist eigi 
nema með samningum og gjaldfrestum, en hvorutveggja þessu vill meiri hluti að 
búið verði að koma í viðunandi horf upp úr komandi áramótum.

Á hinn bóginn er sjálfsagt, að landsverslunin fari með tóbakseinkasöluna, 
og steinolíuverslun, eftir því sem þörf gerist og ríkisstjórnin telur æskilegt. — 
Meiri hluti leggur þó áherslu á það, að öllu bókhaldi viðkomandi þessum vöru- 
tegundum verði haldið algerlega sjer, hvorri fyrir sig, og tekið út úr núverandi 
reikningshaldi hinnar gömlu bjargráðaverslunar.

Alþingi, 19. apríl 1922.

H. Steinsson, 
form. Ed.-n. og sainvinnunefndar.

Ó. Proppé, 
ritari, skrifari Nd.-n. og 

samv.nefndar, frsm.

Einar þorgilsson. Magnús Jónsson.

Pjetur Pórðarson. Jón A. Jónsson. Björn Kristjánsson.
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8 þ . 9 7 0 .  T ll la g a

til þingsályktunar um landsverslunina.

Frá minni hluta samvinnunefndar viðskiftamála.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að beina starfsemi landsversh 
unarinnar aðallega í þá á tt:
a. Að selja fyrirliggjandi vörubirgðir og þær vörur, sem þegar er búið að gera 

ráðstafanir til að kaupa.
b. Að innheimta útistandandi skuldir verslunarinnar og verjast nýjum skuldum.
c. Að halda áfram sölu á tóbaki og sleinoliu, og sje reikningsskilum fyrir einka- 

söluvörum haldið út af fyrir sig.

(C. XXI. 1),

G r e i n a r g e r ð .

Þar sem ályktun Alþingis f. á. um landsverslunina miðast við þetta þing, 
lítur samvinnunefnd viöskiftamála svo á, að ekki verði hjá þvi komist að gera 
um verslunina ályktun af nýju. Hetir nefndin þvi tekið þetta mál til rannsóknar, 
en eigi orðið ásátt um niðurstöðu rannsóknarinnar. Flytjum vjer undirritaðir 
álvktun þá um málið, sem rituð er hjer að ofan.

Par sem gerð voru tvö Itarleg nefndarálit um landsverslunina frá upp- 
hafi f. á., sem linna má á þingskj. þess árs 431 og 435, leyfum vjer oss að visa 
til þeirra og gera bjer aðeins stutta grein fyrir versluninni siðastliðið ár.

Rekstrarreikningur landsverslunarinnar 1921. 

T e k j u r.
1. Af ýmsum vörum
2. — kolum
3. — steinoliu
4. Gengismunur
5. Vátryggingar ...

G j ö 1 d.
1. Ýmislegur kostnaður ...
2. Flutningsgjöld og útskipun

kr. 512190,94
129603,03
140229,10
348255,19

1446,57

Samtals kr. 1131724,83

kr. 340567,42
39467,05

Flyt kr. 380034,47

Alþt. 1822. A. (34. löggjafarþing). 74
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Fluttar kr. 380034,47
3. Húsaleigureikningur .................................. ................................. — 3528,84
4. Vanhaldareikningur .................................. .................................. — 5483,51
5. Vextir og bankagjöld .................................. .................................. — 91399,83
6. Munareikningur .......................................... .................................. — 2937,35
7. Verðfallsreikningur .................................. ................................. — 567614,24
8. Fyrningarsjóður .......................................... .............  .............. — 7340,65
9. Rekstrarágóði .......................................... .......................... — 73385,94

Samtals kr. 1131724,83

Efnahagsreikningur landsverslunarinnar 9i/it 1921.

E i g n i r:
1. Sjóður ......................................................... ... ........................ kr. 848046,65
2. Ýmsar v ö r u r .................................................. .................................. — 314312,85
3. Kol ................................................................. ••« ... ... ... — 99015,26
4. S teinolia ......................................................... ... ................... — 306439,81
5. Útistandandi skuldir:

a. Hjá útibúunum .................................. kr. 642016,39
b. Hjá aðalversluninni í Reykjavík.......... — 680487,43
c. í vixilreikningi.......................................... — 833000,00

— 2155503,82
fi. Innstæða í bönkum .................................. ... ...........  ... — 555748,14
7. Tóbaksreikningur.......................................... — 19677,16
8. Fasteignareikningur .................................. ... — 146813,41
9. Munareikningur .......................................... ................................. - 11749,41

10. Verðbrjefareikningur .................................. .......................... — 170,00

Samtals kr. 4457476,51

S k u I d i r :
1. Útlendir viðskiftamenn.................................. ........... , , ,  ,,, kr. 433868,40
2. Rikissjóður ................................................. .......................... — 2006803,58
3. Fyrningarsjóður .......................................... ................................. — 30989,77
4. ólokin viðskiíti .......................................... ....................... .. — 77022,70
5. Varasjóður .................................................. .......................... — 1908792,06

Samtals kr. 4457476,51

Ályktun sú um landsverslunina, sem Alþingi samþykti f. á., leggur aðal- 
áherslu á að innheimta skuldir verslunarinnar og draga hana saman. Innheimta 
skuldanna hefir gengið miður en æskilegt er. Gamlar skuldir hafa heldur minkað, 
en nýjar skuldir myndast að líku skapi. Er þetta i raun og veru eðlilegt, þar 
sem siðasti. ár var mjög erfitt viðskiftaár og illa til innheimtu fallið. Verður þó
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enn að leggja mikla áberslu á það, að skuldirnar sjeu innheimtar sem allra 
fyrst, svo sem mögulegt er, og fje verslunarinnar og það fje ríkissjóðs, sem í 
henni er, sje sem minst og skemst bundið hjá öðrum. Á hinn bóginn lítum vjer
svo á, að mikill meiri hluti skuldanna sje á tryggum stöðum og að versluninni
og rikinu stafi af þeim tiltölulega lítil hætta. Hefir nefndin flokkað skuldirnar í 
3 flokka, þannig að í 1. fl. eru, að hennar áliti, tryggar skuldir, í 2. fl. vafasam- 
ar skuldir, og í 3. fl. skuldir, sem eru alveg eða að mestu leyti tapaðar. Urðu í
1. fl. kr. 1604426, í 2. fl. kr. 484293 og i 3. fl. kr. 206828. Sjeu nú skuldir 3. 
fl. taldar alveg tapaðar — sem þó mun tæplega vera — ög skuldir 2. fl. tapaðar 
að hálfu leyti — sem þó er ólíklegt — gerir það um kr. 450000, sem ekki er 
mikið á svo stórri verslun, eftir margra ára rekstur, nje hræðilegt fyrir verslun- 
ina og landið, þar sem verslunin á nú nál. 2 milj. króna i varasjóði. Vjer getum 
þvi alls ekki litið svo á, að landsversluninni fylgi jafnmikil ábyrgð og áhætta 
fyrir ríkið eins og sumir virðast álíta.

Um verslunarveltuna er það að segja, að hún hefir minkað allmikið á 
árinu, en hve mikið verður ekki sagt nákvæmlega, vegna verðbreytinga. Sam- 
kvæmt reikningayfirliti verslunarinnar, er galdahlið ýmsra vara kr. 4799034,71 
síðastl. ár, en kr. 7633391,68 árið 1920. Gjaldahlið kolaverslunarinnar — sem 
haldið er sjer á yfirlitinu — er kr. 2220989,29 síðastl. ár, en kr. 3715815,65 árið 
1920. Er af þessu ljóst, að hjer er um mikla samanfærslu að ræða, einkum á 
versluninni með matvörur, og að stjórn verslunarinnar hefir að því leyti tekið 
þingsályktun f. á. til greina. Á hinn bóginn hefir steinolíuverslunin aukist mikið, 
og mun ekki verða að því fundið af þingi nje almenningi.

Pegar nú litið er á hinn efnahagslega árangur verslunarinnar síðastl. ár,
verður ekki annað sagt en að hann sje góður. Varasjóður hennar hefir að visu 
ekki vaxið nema um rúmar 73 þús. kr. á pappírnum. En í rauninni er gróðinn 
miklu meiri, því mestur hluti þeirrar upphæðar, kr. 567614,24, sem færð er verð- 
fallsreikningi til útgjalda á árinu, hefir gengið til greiðslu verðfalls á vörum trá
1920, einkum koium, sem urðu geysidýr, vegna verkfallsins enska það ár. Er 
þar því um tap að ræða, sem tilheyrir þvi ári aðallega, þó greitt sje eða bókfært
1921. Efnahagsárangur verslunarinnar síðastl. ár er því alls ekki þannig, að 
hann verði með rjettu notaður til að vekja ótta við rikisábyrgðina á versluninni. 
Má i sambandi við þetta benda á það, að skuld verslunarinnar við rlkissjóð fer 
mjög minkandi og það takmark nálgast, að hún komist af án hans aðstoðar 
vrð reksturinn.

Mjög mikill fjöldi manna, kaupmanna, kaupfjelaga og einstakra manna, 
bæði hjer í Reykjavik og úti um land, leitar til verslunarinnar, og bendir það 
greinilega i þá átt, að þörf sje fyrir hana. Vjer álítum líka óheppilegt vegna inn- 
heimtu skuldanna að leggja verslunina niður í snöggu bragði. Við þetta tvent 
miðast tillaga vor aðallega. Einkasölu rikisins á tóbaki og steinolíu, ef til kemur, 
virðast allir sammála um, að landsverslunin hafi.

Alþingi, 20. april 1922.

Sigurjón Friðjónsson. Sigurður Jónsson. Ing. Bjarnarson.

Sveinn ólafsson. Karl Einarsson.
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(A. 1, 24).

Nd. 991. F járlög

fyrir árið 1923.

(Afgreidd frá Nd. 19. april).

I. KAFLl.

T ek jn r.

1. gr.
Árið 1923 er ætlast til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er í 2.—5. 

gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
I’essir skattar og lollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur................................................................. 210000
2. Tekjuskattur og eignarskattur........................................ 900000

1110000
3. A ukatekjur......................................................................... 250000
4. ErfðaQárskattur................................................................. 55000
5. Vitagjald ......................................................................... 150000
6. Leyfisbrjefagjöld............................................... ........... 10000

465000
7.
8.

Utflutningsgjald .................
Áfengistollur (þar með óáfengl öl, áfengislausl vin, 
ávaxtasafi og lím onade)................................................. 250000

600000

9. Tóbakstoliur....................................................................... 500000
10. Kaffi- og sykurtollur....................................................... 800000
11. Vórutollur .........................................................  ......... 1000000
12. Annað aðflutningsgjald ................................................. 60000

2610000

F ly t ........................ 4786000
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kr. kr.

Flutt ... 4785000
13. Gjald af konfekt og brjóstsykurs^erð .......................... 20000
14. Stimpilgjald....................................................................... 500000
15. Lestagjald af skipum ....................................................... 40000
16. Pósttekjur ......................................................................... 4U0000
17. S im atekjur......................................................................... 1075000

1475000
18. Tóbakseinkasala............................................................... 200000
19. Skólagjöld ......................................................................... 5000

Samtals ... ........... 7025000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................ 30000
2. Tekjur af kirkjum ......................................................... 50
3. Tekjur af silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli......... 10000
4. Tekjur af skipum ......................................................... 150000

Samtals ... ........... 190050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Rœktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ......................................................... 250000
2. Tekjur af Ræktunarsjóði................................................. 20000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög-

um nr. 14, 9. júli 1909 .................................................. 40000
4. Væntanlega útdregið af þeim brjefum .......................... 15000

Flyt ... • • • •  •  • 325000



590 Þingskjal 271

Flutt ...
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi íslands
6. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................
7. Greiðsla frá Landsversluninni........................................

Samtals ...

kr.

325000
0000
5000

240000

576000

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ................................................................. 20000
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna......... 400
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur .................. 2000

Samtals ... 22400
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II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1923 eru veittar til gjalda upphœðir þær, sem tilgreindar eru i

7.—19. gr.

7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

I. Vextir:
1. 4*/• lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr., tekið 

1908 til 15 ára til simalagninga ..........................
2. 41/*0/© lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum, 

1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks 
bankavaxtabrjef Landsbankans ..........................

3. 4Vi0/o lán hjá lifsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að 
kaupa III, flokks bankavaxtabrjef Landsbankans

4. 4V»#/o lán hjá dönskum bönkum, 500000 kr., tek- 
ið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra útgjalda (Reykja- 
vikurhöfn o. f l .) .........................................................

5. Ritsimalánið 1913, 4°/e og endurborgun á 30 ár- 
um, tekið hjá mikla norræna ritsímaf|elaginu ...

6. Lán til ritsima, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára, með 
bankavöxtum hjá Landsbankanum, að upphæð 
100000 kr......................................................................

7. 5°/o lán, tekið til símalagninga 1917 hjá mikla 
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára, 500000 kr. ...

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum, 2 
milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir 7* % hærri 
en forvextir Þjóðbankans danska  ........................

9. Lán til ritsima, tekið i Landsbankanum 20. jan. 
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr. ...

10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918 
með útlánsvöxtum hjá íslandsbanka, að upphæð 
1 milj. kr......................................................................

Flyt

kr.

2333,33

36562,50

7593,76

7500.00 

16246,30

5320.00 

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

204400,41

kr.
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Flutt ...
11. Lón hjá rikissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með 

5°/o vöxtum, 21/* milj. kr...........................................
12. Lán hjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919 með 

5°/0 vöxtum, afborgunarlaust, að upphæð 1 milj. kr.
13. Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919 með 

5*/o vöxtum til 20 ára, 41/* milj. kr........................
14. Innlent lán 1. júlí 1920 með 51/* °/o vöxtum til 

20 ára, 3 milj. kr........................................................
15. Enskt lán 1. sept. 1921 með 7®/® vöxtum til 30 

ára, 1 7 * milj. kr..........................................................

II. Atborganir:
1. Af láninu frá 1908
2. — — — 1909
3. — — — 1912
4. — — — 1912
5. — — — 1913
6. — — — 1916
7. — ritsimaláni 1917
8. skipakaupaláni
9. — ritsiinaláni Landsbankans

10. — Íslandsbankaláni 1918 ..
11. — láni danskra banka 1919
12. — innlenda láninu 1920 ...
13. — enska láninu 1921.........

III. Framlag til Landsbankans, 10. greiðsla

Samtals

kr.

204400,41

40000.00

50000.00

185625.00

144375.00

105000.00

33333.33
50000.00 
8333,33

33333.34 
12744,72
4000.00 
9768,82

200000,00
3400.00 

100000,00
225000.00
150000.00
50000.00

kr.

729400,41

879913,54

100000,00

1709313,95

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins .......................... 60000



Þiogskjal 271 593

9. gr,
Til alþingiskoítnaðar og yflrskoðunar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar................................  ................. 220000
2. Til yflrskoðunar landsreikninga .................................. 3000

223000

Samtals ... ........... 223000

10. gr.
Til ráðuneytisins, hagstofunnar, sendiherra, utanríkismála og rikisráðs-

kostnaðar er veitt: a

kr. kr.

A.
Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl.

1. Til róðherra:
a. Laun ................................................ . ... 30000
b. Til risnu .................................................  4000

34000
2. Til utanferða ráðherra ................................................. 8000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins................................. 95940
4. Annar kostnaður ..........  ........................................ 22000
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum .......................... 19340
6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð-

herrabústaðnum................................................................. 3000
182280

B.
Hagstofan.

1. Laun hagstofustjóra........................................................ 9500
2. Laun aðstoðarmanns....................................................... 6300
3. Pappír, prentun og heftÍDg hagskýrslna .................. 10000
4. Prentun eyðublaða ......................................................... 3000
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m............................................ 4000
6. Aðstoðar- og skrifstofukoslnaður .................................. 15000

47800

Flyt
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþÍDg).

230080
75
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kr. kr.

Flutt ... 230080
C.

Sendiherra, utanríkismál og rikisróðskostnaður.
Til sendiherra i Kaupmannnahöfn:
a. Laun ■ .........................................................  20000
b. Til húsaleigu .......................................... 3000
c. — risnu .................................................  5000
d. — skrifstofuhalda .................................. 16000

------------------ 44000
Fyrir meðferð utanrikismála.......................................... 12000
Rikisróðskostnaður .......................................................... 4000
Kostnaður af sambandslaganefnd................................. 7500

67500

Samtals ... .......... 297580

11. gr.
Til dómgæsiu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun dómara.................................................. 52500
b. Laun ritara ................................................. 6300
c. Annar kostnaður .......................................... 2500

61300
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . 176220
3. Laun hreppstjóra.................................................... ......... 32400

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans -f Reykjavík: ■
a. L a u n ............................................................... 23260
b. Húsaleiga....................................................... 3000
c. Hiti, ljós og ræsting .................................. 2200
d. Yms gjöld ................................................. 1940

30400

- 300320 • •• •• •
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Flutt ...
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimlumanns 24300
b. Laun 3 tollvarða ......................................... 16200
c. Húsaleiga......................................................  6500
d. Hiti og ljós.... .................................................  1500
e. Ýms gjöld......................................................  10000

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og 
lögreglustjóra i Revkjavik njóta dýrtiðaruppbótar eftir 
reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta
7. Tii hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostnað- 

ar fangelsa.................................................
8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
9. Borgun til sjódómsmanna .........................................

10. Borgun til setu- og varadómara .................................

B.
Ymisleg gjöid.

1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ... 900
b. Til pappirs og prentunar .......................... 12000
c. Til koslnaðar við sendingar með póstum 1200

2. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbrjef ..........................  25000
b. Fyrir embættisskeyti .................................. 60000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar op- 
inberar byggingar .........................................................

4. Til embættiseftirlitsferða.......................... ..................
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð- 

un á skipamælingum.......................................................
6. Til landhelgisgæslu .........................................................
7. Gjöld til yflrskattanefnda og fyrir skattvirðingar

kr. kr.

300320 ..........

58500

50000

15000
12000
1000
3000

439820

14100

85000

8000
6000

500
30000
20000

163600

Samtals 603420
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12. gr.
Tii læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ................................................................................. 327240
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. a. Styrkur til læknisvitjana handa hreppum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn, alt að .................. 6000
Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum og er þvi

skilyrði bundinn, að þær sendi með umsókn sinni
skilagrein um hvernig verja á styrknum. Stjórnar-
ráðið úthlutar honum aðeins til þeirra hreppa,
sem um ræðir i 12. gr. 3—16 fjárl. 1922, að viðbættri
Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu, er fær 200 kr.

b. Viðbótarstyrkur til Jökuldals-, Hlíðar-, Tungu-,
Hjaltastaðar- og Eiðahrepj. , ef þessir hreppar ráða
sjer sjerstakan lækni .................................................. 1500

7500
4. Til núverandi aðstoðarlæknis á Isafirði, enda nýtur

hann eigi annara launa úr ríkissjóði .......................... 2500

5. Til augnlækninga:
a. StyrkurtilaugnlæknisAndrjesarFjeldstedsiReykjavik 2000
b. Styrkur til augnlæknis, til lækningaferða kringum

landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með þvi
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi, alt a ð ........................ 700

-------- —  - 2700
6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ... 1500
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar i

Reykjavik ......................................................................... 1500
Stvrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsteds, Vilh.

Bernhöfts og ólafs Þorsteinssonar er bundinn því
skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i
læknadeild háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fá-
tæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

8. Til geislalækningastofu ríkisins .................................. 120Ö0
9. Til Radíumsjóðs lslands, styrkur til að reka radíum-

lækningar ......................................................................... 2500
10. Holdsveikraspitalinn......................................................... 91556

Flyt ... •  » •  • • 450996
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kr. kr.

Flutt ... 450996
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis................................................. ........... 9000

B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna.................................. 14000
2. Viðurværi 59 manna (ca. 160 a. á dag) 34456
3. Klæðnaður ........................................ 3000
4. Meðul og sáraumbúðir.......................... 1800
5. Eldsneyli................................................. 13000
6. Ljósmeti ................................................. 2000
7. Húsbúnaður og áhöld .......................... 2500
8. Viðhald á h ú s u m .................................. 3000
9. Þvottur og ræsting.................................. 3000

10. Greftrunarkostnaður .......................... 500
11. Skemtanir................................................. 800
12. Skattar o. fl............... 2500
13. Ymisleg g jö ld .......................................... 2000

82556

91556

Geðveikrahælið á K lep p i...............  .......... 55340
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ............................................... ........... 9000

B. önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna.................................. 10000
2. Viðurværi 90 manna (ca. 160 a. á dag) .. 52560
3. Klæðnaður 60 sjúklinga á 100 kr. handa

hverjum ................................................. 6000
4. Meðul og umbúðir................................. 600
5. Ljós og hiti .......................................... 10400
6. Viðhald og áhöld .................................. 10000
7. Þvottur og ræsting.................................. 2000
8. Skemtanir................................................ 1000
9. Skattar m. m............................................ 1000

10. óviss gjöld ........................................ 1500
95060

104060

Flyt ... 104060 506336
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Flutt ...
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 64 sjúklingum, 200 a. á dag 46720 
Tekjur af búinu .........................................  2000

Mismunur ..

12. Heiisuhælið á Vífllsstöðum
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læ k n is .........................
B. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna..........
2. Viðurværi.........................
3. Lyf og hjúkrunargögn ...
4. Ljós og hiti ..................
5. Þvottur og ræsting..........
6. Viðhald húsa ..................
7. Viðhald vjela ..................
8. Húsbúnaður og áhöld ...
9. Fiutningskostnaður.........

10. ó v iss  gjöld .....................

30000
125000

8000
26000
6000
8000
5000
8000
9000
5000

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag 146000
Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag 14600
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á dag ... 26280

Mismunur ...

13. önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýia, alt að 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 70 aurar fyrir 
hvern dag, gegn. þvi, að hjerað það, sem sjúkra- 
húsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.

b. Bólusetningarkostnaður ..........................................

Flyt ...

kr. kr.

104060 506336

48720

55340

52120

9000

230000

239000

186880

52120

20000

1500

21500 658450
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kr. kr.

Flutt ... 21500 558456
c. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .......... 4000
d. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til Is-
lands .................................................................  ... 1000

e. Gjöid samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt-
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr...................... 70000

f. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-
skólum ......................................................................... 1500

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, i þvi skyni
að afla sjer nýnar læknisþekkingar........................ 3000

Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tiilög-
um landiæknis, og má hann ekki fara fram úr 250
kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

h. Styrkur til sjúkrasamlaga.......................................... 6500
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins

. islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al-
menn sjúkrasamlög fá að lögum.

i. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta
kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur .......... 3000

j. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-
haldsnáms i Kristjaníu eða Kaupmannahöfn......... 800

k. Viðbótarlaun yflrsetukonu í Grimsey, gegn jafn-
mikilli launabót annarsstaðar frá .......................... 300

I. Til Gisla Sigurðssonar i Krossgerði, til þess að
kaupa sjer umbúðir .................................................. 500

112100
Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna................... 25000

Samtals ... .......... 695556
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13. gr.
Til •amgöngumála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalögum ......................................... 86400
h. Fóstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur 66000
c. Brjefhirðingamenn.......................................... 18000

170400

2. Póstflutningur ................................................. • • • . • • 170000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi .......... 8500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja-
víkur hjá póstmeisturum og á stærri póst-
afgreiðslum .................................................. 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póst-
stofum og póstafgreiðslum.......................... 11000

d. önnur gjöld .................................................. 43000
82500

422900

B.
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra................................. 9500
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................. 6840
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

eftir reikningi, alt að .......................... 3500
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að .. 7500
5. Skrifstofukostnaður .................................. 7300

34640

It. Fiutningabrautir:
1. Húnvetningabraut .................................. 5000
2. Skagfirðingabraut....................................... 20000
3. Biskupstungnabraut .................................. 25000
4. Hvammstangabraut .................................. 8000
5. Viðhald flutningabrauta .......................... 52000

Flyt ... 110000 34640 422900
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kr. kr.

Flutt ... 110000 
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Holta- 

vegarins, gegn þvi, að Rangárvallasýsla 
leggi fram þriðjung kostnaðar ..........  20000

III. Pjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur .................................. 20000
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu..........  15000
3. öxnadalsvegur .......................................... 10000
4. Hróarstunguvegur .................................. 15000
5. Aðrar vegabætur og viðhald ..................  40000

IV. Fjallvegir.........................................................................

34640

130000

100000
10000

422900

V. 1. Til áhalda.................................................  15000
2. Til bókasafns verkamanna ..................  300

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt a ð ..........................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar 
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru i reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

15300
40000

VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum.......................... 500

VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti.................................. 500
330940

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða .................................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum, alt að ...

200000
100000

300000

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Ritsfmafjelagið mikla norræna, uinsamið árgjald (til
1925) ...............................................................................

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskanpa o. fl. ...
35000
20000

Flyt ... 55000 1053840

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing).* '6
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III. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
Flutt ...

1. Laun samkvæmt launalögum .......... 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-

a n n a ........................................ . .......... 11000
3. Ritsfmastöðin í Reykjavík .................. 32000
4. Þráðlausa stöðin i Reykjavík .......... 7500
5. Bæjarsíminn i Reykjavík .................. 68000
6. Áhaldahúsið ..........................  .......... 2500
7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjar-

símakerfinu .......................................... 7300
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæj-

arsimakerfinu .................................. 10400
9. Ritsimastöðin á ísafirði ásamt bæjar-

símakerfinu .......................................... 5800
10. Símastöðin á Borðeyri.......................... 5000
11. Símastöðin í Hafnarfirði, alt a ð .......... 13500
12. Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt að 5000
13. Simastöðin á Siglufirði......................... 5500
14. Til aukaritsímaþjónustu .................. 2000
15. Til loftskeytastöðvar í Flatey .......... 2600
16. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri.......... 3000
17. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar tal-

símastöðvar ......................................... 60000

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m....................
V. Viðbót og viðliald stöðvanna ..................................

VI. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ........................................................

VII. Viðhald landssímanna.................................................
VIII. Tillag lil alþjóðaskrifstofunnar í Bern .................

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra ..................................

Hann sje umsjónarmaður vitanna og 
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar 
landsstjórn, hjeraðsstjórnum og bæjar- 
stjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.

9500

Flyt 9500

kr.

55000

kr.

1053840

531100

48000
25000

6000
100000

1000
766100

1819940
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kr. kr.

Flult ... 9500
2. Til verkfróðra aðstoðar ..........................  6300
3. Til skrifslofuhalds, eflir reikningi, alt að 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir 

reikningi, alt a ð ..........................................  2000
21800

1819940

II. Laun vitavarða...............................................................
þar af 300 kr. persónuleg Iaunaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.

20800

III. Rekstrarkostnaður v itanna .......................................... 55000
IV. Til Hvanneyjarvitans ................................................. 4000
V. Til Valnsnesvila ......................................................... 3000

VI. Sjóinerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ........... 6000
VII. Ýmislegt......................................................................... 10000

120600

Samtals ... .......... 1940540

a.

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

Andlega stjettin.
Biskupsembættið:
1. Laun biskups ..........................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi

b. Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,

1. gr................................................................................
2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta samkvæint lö gum ..................
3. Framlag til prestlaunasjóðs..........................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
5. Til húsabóta á prestssetrum ..................................

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim e r  við ábú- 
endaskifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftir- 
gjald jarðanna hækkar um 4°/« af styrkupphæðinni,

Flyt ...

kr. kr.

9500
2000

11500

408,28

8000
260000

400
15000

283808,28

295308,28

295308,28
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kr. kr.

Flutt ... 205308,28
cnda er styrkurinn ekki greiddur fyr en verkinu er
lokið og sannað, að |>að sje vel af liendi leyst og hafi
kostað að minsta kosti eins mikið og slyrknum nemur.

B.
Kensluinál.

Háskólinn:
a. Laun ................................................................. 125000
b. Til kennara í sögu og málfræði íslenskrar tungu

að fornu og n ý j u ................................................. 6300
c. Styrktarfje:

1. Námsstyrkur .................................. 12000
2. Húsaleigustyrkur ..........................  6000

18000
Húsaleigustyrk og námsslyrk má að eins

veita reglusömum, efnalitlum slúdentum, 175
kr. mest um árið í húsaleiguslyi k og 560 kr.
mest í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega
að eins veita utanbæjarstúdentum.

d. Til kcnsluáhalda læknadeildar.......................... 500
e. Fyrir starf við gerlarannsókn og kcnslu i efna-

fræði, 1000 kr. til hvors .................................. 2000
f. Hiti, ljós, ræsling og vjelgæsla.......................... 5000
g, önnur gjökd:

1. Til rilara:
a. Laun .................................. 1000
b. Dýrtíðaruppbót ..................  700

---------  1700
2. Til dyravarðar:

a. Lauu, auk hlunninda, sem hann
liefir áður nolið..................  1600

b. Dýrtíðaruppbót ... ..........  1000
----------  2600

3. Ýins g jö ld ........................................ 4000
8300

----------------- 165100
Námsstyrkur til islenskra stúdenta í erlendum
skólum ......................................................................... 8000

Flyt ... • • • . • • 468408,28
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III.

Flull ...
1200 kr. banda hveijum. Sækja mega þeir 

hveni viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og 
i helslu menningarlöndum öðrum, en senda verða 
þeir stjórninni skilríki fyrir þvi, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir íá 
eigi kenslu í við Háskóla íslands. Slyrkurinn skal 
aðeins veiltur stúdenlunum fyrstu 4 námsárin.

Mentaskólinn almenni:
a. L a u n .......................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................. 400
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 4000
3. — skólahússins utan og innan .. 2000
4. — tímakenslu og til prófdómenda,

alt a ð ................................................ 10000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót .................. . ........... 3600
7. Læknisþóknun.................................. 200
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld .................................. 3000

10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Menlaskólanum .................. 800

11. Til áhalda við fimleikakenslu 100
12. Til verðlaunabóka .......................... 100

Húsaleigustyrk og námsslyrk nrá aðeins veita 
efnilegum, rcglusömum og efnalillum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjanuönnum, og að námsslyik gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n .......................................................................
b. Önnnr gjöld:

1. Til þriggja aukakennara................ 9200
2. Tímakensla .................................  4000
3. Til bóka og kensluáhalda .......... 1000

kr.

94140

26600

kr.

468408,28

120740

Flyt ... 14200 23580 589148,28
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kr. kr.

Flult ... 14200 23580 589148,28
4. Til eldiviðar og ljósa .................. 5000
5. Námsslyrkur .................................. 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. Laun ..........................  600
b. Dýrtíðaruppbót ..........  300

900
7. Til skólahússins utan og innan ... 2000
8. Til ýmislegra gjalda .................. 2000

24800
48380

Kennaraskólinn:
a. L a u n ...................................................... , , ,  ,, , 24120
b. Önnur gjöld:

1. Tímakensla .................................. 2500
2. Eldiviður og ljós .......................... 3500
3. Bókakaup og áhöld .................. 500
4. Námsstyrkur .................................. 3000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds .................................. 1000
6. Ymisleg gjöld .................................. 2500

13000
---------------_ 37120

Stýrimannaskólinn;
a. L a u n ....................................................... 15480
b. Önnur gjöld:

1. Til timakenslu.................................. 4000
2. Til eldiviðar og ljósa .................. 2500
3. Ýmisleg gjöld .................................. 3500
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

lestra ..........................  ................. 300
10300

25780
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ....................................................... .......... 14400

Fiyt ... 14400 700428,28
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kr. kr.

Fiutt ... 14400 700428,28
b. önnur gjöld:

1. Húsnæði m. m.................................. 1800
2. Ljós og hiti .................................. 1200
3. Ýmiss kostnaður .......................... 1200
4. Húsnæði, Ijós og hiti skólastjóra... 2800

7000
Við skólana undir liðunum III.—VII., að und- 21400

anskilinni lærdómsdeild mentaskólans, skal setja
skólagjöld, að minsta kosti 100 kr. fyrir hvern
nýjan innanbæjarnemanda. Stjórnarráöið má þó,
eftir tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá
skólagjaldi, ef I hlut eiga efnalitlir, en einkar efni-
legir nemendur.
Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n ................................................. 10800
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

k en s lu ................................................ 1600
c. önnur gjöld: \

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ..........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3500
4. Ýmisleg gjöld..................  2500

------------- 7500
19900

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n ................................................. 11880 *r
b. Til smiða- og leikfimikensiu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ..........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3200
4. Ymisleg gjöld..................  2500

7200
20380

Styrkurinn til verklegs náms við bænda-
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nem-
endum, sem stunda verknám, samkvæmt samn-
ingi, eigi skemur en 6 vikur á ári og skila
skólanum dagbókum um vinnubrögðin yfir
námstímann, og nemi styrkurinn aldrei hærri

Flyt ... 40280 721828,28
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kr. kr.

Flutl .. 40280 721828,28
upphæð á hvern nemanda en 12 kr. fyrir
hverja viku námstimans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, sam-
kvæmt skýrslu um námið, og sje í henni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til skólahalds á Eiðum:
a. L a u n .................................................  11880
b. Til aðstoðarkenslu..........................  600
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ..........  600
2. — kensluáhalda ..........  500
3. — eldiviðar og ljósa ... 4000
4 .  Ýmisleg gjöld..................  2500

7600
20080

Iðnfræðsla: 60360
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík til þess

að reka Iðnskóla í Rvík, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar................................................. 6000

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til kvöld-
skólahalds ......................................................... 1000

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Isafirði, til kvöld-
skólahalds ......................................................... 1000

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til
kvöldskólahalds ................................................. 600

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir */* rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

8600
Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-

fjelagsins í Reykjavík, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir % kostnaðar 6500

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnari nar, þó ekki yfir 8/ i  kostnaðar 6500

13000
Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ....................... .................. 1500

j

Flyl 1500 803788,28
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kr. kr.

Flutt ... 1500 803788,28
2. Til verklegrar kenslu:

a. Launþriggjayftrsetukvenna iReykja-
vik .................................................. 900

b. Annar kostnaður, alt a ð ................. 400
--------------- --- 1300

3. Styrkur til námskvenna .................................. 7000
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting .................. 1700
5. Styrkur til að semjaoggefa nt kenslubók handa

Ijósmæðrum, alt að .......................................... 4000
15500

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1800
kr. framlögum annarslaðar að en úr ríkis-
sjóði .................................................  19000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ..................  4000

c.. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 800
23800

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1000

kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis-
sjóði .................................................  15000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ..................  2000

17000
Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 40800

stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót .................. 345000
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð .......... 10000
3. Til prófdómara við barnapróf .......................... 4200 ;
4. Umsjón iræðslumála: !

a. Laun fræðslumálastjóra..................  9000
b. Skrifstofukostnaður hans ..........  1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að .................................................. 1000
11000

370200

Flyt ... « • • • • • 1230288,28
Alþt. 19:22. A. (34. lðggjafarþing).
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

kr. kr.

Flutt ... 1230288,28
Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,

Akureyrar og Hafnai fjarðar................................ 3Ö000
Styrkurinn er vei" r með því skilyrði, að

skólarnir fullnægi rr • stjórnarráðið sel-
ur, og að þeir njóti styrks annarslaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsslyrks- 
ins. Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmenn- -

um kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, 
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar 
styrknum og hefir eftirlil með skólunum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flenshorg 15(100
3. Til lýðskólans í Bergsstaðastræti .................. 800

Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísatjarðarkaupstað, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar
að .........................................................  .................

50800

1500
Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 
bækur ......................................................................... 1200
a. Til kenslu heyrnar- og málleysingia m. m. ... 13000

Stjórnin aunast um, að aðstandendur neinend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872,2. gr. 

b. Utanfararstyrkur handa forstöðukonu dauf- 
dumbraskólans, til þess að nema nýjar kenslu- 
aðferðir .........................................................  ... 1500

Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar frá

14500

1000

Sundkensla og leikfimi:
1. Til sundkenslu í Reykjavik .......................... 300

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og 
Slýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, sem 
getur i 1-lið, og til að kenna öðrum sund- 
kennurum björgunarsund .................................. 1500

Flyt ... 1800 1299288,28
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kr. kr.

Flutl ... 1800 1299288,28
3. Til sundkenslu o. fl. annarstaðar .................. 2000

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með því skilyrði, að annarstaðar frá 
sje iagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir að veita 
utanbæjarstúlkum ókeypis kenslu i leikfimi ... 600

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að halda 4400
uppi kenslu í trjeskurði i Reykjavík ................. 1500

Samtals ... ........... 1305188,28

15. gr.
Til vlsinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.
Landsbókasafnið:
a. Laun ......................................................................... 23940
b. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur 

ársinaður, 2000 kr., ineð verðstuðulsuppbót......... 3600
c. Til að kaupa bækur og bandrit og til bókbands 12000
d. Til þess að seinja og gefa út handritaskrá safnsins 3000
e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .......................... 360
f. Húsaleiga ................................................................. 500
g. Ýmisleg gjöld ......................................................... 1000

------------- 44400
Pjóðskjalasafnið:
a. Laun ......................................................................... 16200
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að út- 

vega og afrita merk skjöl og bækur banda safninu 2000
c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fi. 250
d. Til að ljósmynda og afrita skjöl og heimildir, er 

varða ísland, i erlendum söfnum .......................... 1000
------------- 19450

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) .......... 9500
b. ril aðstoðar, eftir reikningi, alt að .......................... 1200
c. Til að útvega forngripi, alt að .................................. 1500
d. Til áhalda og aðgerða ......................................... 600

Flyt ... 12800 63850
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kr. kr.

Flutt ... 12800 63850
e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað.......... 4000
f. Ferðakosliiaður til rannsókna og undirbúnings á

skrásetningu fovnmenja, all að.......................... ) 200
18000

þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, cftir
nánari fjrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náltúrufræðifjelagið.........................................................
Þar af til umsjónar við nállúrugripasafnið 600 

kr. á ári.
Styrkurinn veitist mcð |ivi skilyrði, að safnið sjc 

til sýnis almenningi á ákveðnum lima, ckki sjahlnar 
en einu sinni á viku.

1500

5. Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræslingar ..........................
b. Til viðhalds og áhalda ..........................................

10000
2000

12000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr 

bæjarsjóði og sýslusjóði................................................. 3000
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauplúnum, gegn 

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði 1500
8.
9.

Tii bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa..........................
Til Hins íslenska bókmentafjelags ..........................

200
2000

10. Til Þjóðvinafjelagsins ................................................. 1000
11. Til Fornleifafjelagsins .................................................

Slyikurinn greiðist því aðeins, að Árbók komi út.
800

12. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu 
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að .................. 1000

13. Til að vinna að textaúlgáfu á íslensku fornbrjefasafni 
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskon- 

ar registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert 
bindi af safninu.

1600

14. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá 
1570 — 1800 og að vinna að útgáfu þ e i r ra .................. 1000

15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800- 1873 ... 800
16. Til Dansk-islandsk Samfund......................................... 1000
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna Magn 

ússonar og Páls Vídalíns................................................ 800
18. Styrkur til að gefa út Flóru íslands .......................... 1000
19. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsla kosli 

1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur .......... 4000
20. T.l Lislvinafjelagsins................................................. 1000

Flyt ... 116050
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kr. kr.

Flutt ... 116050
21. a. Slyikur til skálda og lislamanna .......................... 15000

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes
Faust ......................................................................... 1200

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna
að útbreiðslu sönglistar .......................................... 4000

<1. Til Páls ísólfssonar orgelleikara, til þess að Ijúka námi 2000 999nn
22. a. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýð-
ingum, enda sje safnið eign ríkisins .................. 7000

b. Til Pórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli ......................................................... 1500 850023. Til Hannesar l’orsleinssonar, til að semja æfisögur

lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje hand-
ritið eign landsins að honum látnum .......................... 2000

24. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirann-
sókna ................................................................................ 1200

25. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins ......................................................... 1200

26. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 1200
27. Til dr. Helga Pjelurss, til jarðfræðirannsókna .......... 4000
28. Til Frítnanns B. Amgrímssonar, til að safna steinum

og jarðtegundmn og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
29. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni

sínu ................................................................................ 500
30. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínum ................................................................. 500
31. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana 500
32. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagna-

söfnunar ......................................................................... 500
33. Til Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu.......... 800
34. Til landsskjálftarannsókna ......................................... 500

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við kom-
ið og skýrslur gefnar.

35. Til veðurathugana og veðurskevta .......................... 40000
36. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og •

á Akureyri......................................................................... 1500
Af þessu íje skal greiða stúdentafjelaginu á Ak-

urevri 400 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
37. Til íþróllasambands I s la n d s .......................................... 1500
38. Til lislasainshúss Einars Jónssonar .......................... 5000
39. Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdenlasambandsins,

styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis 500
Flyt ... ........... 208950
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kr. kr.

Flutt ... 208950
40. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með

verðstuðulsuppból ......................................................... 4500
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns.

41. Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram að
ritverkum sínum um íslensk fræði .......................... 1500

42. Til Þóiarins Guðmundssonar fiðluleikara .................. 1200
Slyrkur jiessi er bundinn því skilyiði, að hann

kenni alt að 6 mönnum á ári, sem heima eiga utan
Reykjavikur, ókeypis að leika á fiðlu.

45. Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindisstarfsemi 3000

Samtals ... .......... 219150

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands ......................................... 155000
2. Til sandgræðslu................................................................. 15000

Styikveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga ........................................................ 20000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir

dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna. Enda gefa
þau skýrslu um það, hvemig styrknum er varið.

4. Til Gaiðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjusljóra................................................. 5500

5. Til skógræktar:
a. Laun............................................................................... 11520
b. Til skóggræðslu ......................................................... 12000

23520
6. Til frambalds landmælinga ......................................... 35000
7. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum ..........  ................. 21780
b. Til Hólingeirs Jenssonar, til dýialækninga .......... 500
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis 800

Fiyt ... 23080 254020



Þingskjal 271

kr. kr.

Flutt ... 23080 254020
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar

á ári vottorð frá kennurnm sinum um iðni og á-
stundun. 23080

8. Til eftirlits með útflutningi á hrossum.......................... 600
9. Til efnarannsóknarstotu i Reykjavík:

a. Laun forslöðumanns, auk 2öl)/o af öllum tekjum 
slofnunarinnar, 3500 kr. með dýrtíöaruppbót.........

b. Húsaleiga.......................  ..........................................
0300
1000

c. Til Ijósa, eldsneytis og raestingar .......................... J700 9000
10. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms 

erlendis................................................................................ 4000
11. Til Fiskveiðasjóðs íslands .......................................... 6000
12. Til Fiskifjelagsins .........................................................

F*ar af 500 kr. til kenslu á (safirði skipstjóraefna 
á smáskipum.

45000

13. Laun yHrmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfiimatsmanna .................................................
b. 4 sildarmatsmanna .................................................
c. 4 ullarmatsmanna.........................................................
d. 5 kjötmatsmanna.........................................................
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna..................................

21600
11520
2880
6000

10000
52000

14. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir fiskiafurðir 
erlendis................................................................. ......... 10000

15. Til gerlarannsókna ......................................................... 2000
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötverkunarrann- 

sókna ......................................................................... 1600
17. Til umbúða og sölutilrauna á niðursoðnn kjöti, 

alt að ................................................................................ 2000
18. Til bryggjugerðar á Eyrarbakka, alt að \b kostnaðar 10000
19. Til bryggjugerðar i Ólaísfirði, all að '/» kostnaðar ... 5000
20. Til Sambands íslenskra hcimilisiðnaðarfjelaga ..........

Af þessum lið gangi 600 kr. til bandavinnuskóla Hall- 
dóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfram.

8000

21. Til sambands norðlenskra kvenna................................. 500
22. Þóknun til vörumerkjaskrásetjara.................................. 1000
23. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar íþrótta og

skóggræðslu............................... ........................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.

1800

FJyt ... • • • • • • 435600
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kr. kr.

b'lult ... 435600
24. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur-

sandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd .................. 500
Styrkur til ábúandans í Fornahvatnmi, til að haida
Jtar uppi bygð og gisting................................................. 700

26. Styrkur tíl ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, til Jress að halda |>ar við bygð og veita ferða-
mönnum gisting og beina................................................ 200

27. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, lil að halda þar
uppi bygð óg gisting........................................................ 700

28. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-
námunnar í Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtíðar-
uppbót.........  ................................................................. 0300

29. Til Bjargráðasjóðs ......................................................... 23000
30. Til Landhelgisjóðs ......................................................... 20000
31. Til slysatryggingar sjómanna.......................................... 20000
32. Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:

a. Laun forstöðumanns ................................................. 0120
b. Ferðakostnaður h a n s ................................................. 500

6620
33. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
34. Laun húsagerðarmeistara................................................. 9000
35. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ................................................................................. 0300
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu.
En vinni hann auk þessa við húsagerð einstakra
manna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er rennur í
landssjóð.

b. Ferðakostnaður, alt að ................................................. 800
7100

36. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjutn 30000
37. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli, að frádregnu eftirgjaldi

af Staðarfelli, 1800 kr....................................................... 1200

Samtals ... ........... 561920

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

eru veittar 4000 kr.
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18. gr.
Til eftirlauna og slyrktarfjár er veitt:

I. Samkvæml eftirlaunalöguni:
a. Embætlismenn .......................
b. Embættismannaekkjur og börn
c. Uppgjafaprestar ........................
d. Prestsekkjur...............................

II. Styrklarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis .......... 250
2. — Porvalds Pálssonar læknis .......... 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500

2050
Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, lækn>«*

ekkju ........................................ #• .. 150
2. Til Magneu Ásgeirsson, læknisekkjn ... 200
3. — ólivu Guðmundsson .................. 175
4. — Sigríðar Hjaltadóltur ... ......... 400 '
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur.......... 400 ___

c. Uppgjafaprestar:
1. Tii Slefáns M. Jónssonar
2. — Bjarnar Jónssonar ................
J. — Guðlaugs Guðmundssonar

d. Preslsekkjur:
1. Til Ástu Þórarinsdóttur.............
2. — Auðar Gisladóttur................

— Bjargar Einarsdóttur
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ...
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdótlur
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur ...
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur
8. — Guðrúnar Torfadóttur ...
9. — Ingunnar Loftsdóttur

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ...
11. — Kirstínar Pjelursdóttur...
12. — Krislínar Sveinbjarnardóttur
13. — Ragnheiðar Jónsdóttur ... .

Flyt 3536

kr. kr.

33320,01
15227,38
1321,66
5045,45

54915,10

1325

1300

4675
Alþt. 1922. A. (34. löggjafarpiug).

54915,10
78
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kr. kr.

Flutt ... 353 6 4675 54915.10
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. 

með hverju harni hennar, sein er 
í ómegð ......................................... 400

15. Hlífar Bogadótlur, 100 kr. með 
hverju barni hennar, sem er í 
ómegð................................................ 700

16. — Pórunnar Stefánsdóttur.................. 400
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur .......... 400
18. -- Steinunnar Pjetursdóttur .......... 300

5736
Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur .................. 300
2. — 3 barna hennar .......................... 300
3. — Bjargar Jónsdó ttu r........................ 300
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur .......... 360
5. — Hjartar Snorrasonar .................. 500
6. — Jónasar Eiríkssonar « .................. 500
7. — Magnúsar Einarssonar.................. 500
8. — Elínar Briem Jónsson .................. 300
9. — Gyðriðar Þorvaldsdóttur .......... 300

10. __ 3 barna hennar .......................... 300
11. Janusar Jónssonar præp. hou. 720
12. — Pjeturs Guðmundssonarv................ 500
13. -- Steinunnar Frímannsdóttur......... 450

5330
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar ' .......................... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................. 300
3. — Böðvars Jónssonar.......................... 200
4. — Hallgrims Krákssonar .................. 200
5. — Jóhanns Jónssonar........................ 200
6. — Þóru Matthíasdóttur .................. 300
7. — Daniels Jónssonar.......................... 200
8. — Jens Þórðarsonar.............................. 100
9. — Friðriks Möllers .......................... 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur .................. 200
11. — Eliesers Eiríkssonar .................. 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar- 

stöðum ..........  .......................... 300
13. Jóhannesar Þórðarsonar 300

4000

Flyt ... 19741 54915,10
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kr. kr.

Flutt ... 19741 54915,10
g. Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B riem s .......................... 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Önnu Thorlacius .......................... 300

5300
h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Helgu Eiríksdótlur ólafsson .. ... 300
2. — Jakobínu Pjetursdótlur.................. 200
3. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

lil sonar þeirra Þorsteins Erlings-
sonar 300 kr. .......................... 600

1. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.,
og auk þess 100 kr. méð hverju

- barni hennar, sem er i ómegð ... 700
5. — Guðrúnar Sigurðardóttur .......... 300
fi. — Ólínu Porsteinsdóttur ... ...- ... 300
7. — 3 barna hennar .......................... 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur ......... 300
9. — Guðrúnar Runólfsdóttur, ekkju Matt-

hiasar Jochumssonar .................. 1200
4200

i. Ýmsir starfsmenn og ékkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala-

forstöðukonu .. 400
2. - Sigurðar Eiríkssonar fyrv.regluboða 500
3. - Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að

auki 100 kr. með hverju barni henn-
ar, sem er i ómegð .................... 500

4. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar................ 300

5. — Páis Erlingssonar .................................... 800
6. — Erlends Zakaríassonar ......................... 300
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ............................................... 300
8. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra .................................... 300
9. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 400
10. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

vitavarðar ....................................................... 400 v

Flyt ... 4200 29241 54915,10
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kr. kr.

Flutl ... 4200 29241 54915,10
11. Til Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar ... ... 400
------------------ 4600

Á styrkveitingar f II. a.—i. greiðist dýrlíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til Ingeborg Sigurjónsson..................................  .. 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara.......... 1200

---------------- 36841
Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. 70904 89
Tillag til ellistyrktarsjóða................................................ 4 0 0 0 0 ,0 0

Samtals ... .......... 202660,99

19. gr.
Tíl óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
Af þessari upphæð skal greiða lögreglusljói uni kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftiiiit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við lög- 
regtueftirlit með Hskveiðum í landhelgi o. fl.

Stjórninni er heimill að endurgreiða P. J. Thorsteinsson útgerðarstjói a 
alt að 10000 kr. af síldartunnutolli frá árinu 1919, ef áslæður reynast samskonar 
og voru fyrir greiðslunni til Ásgeirs Pjeturssonar í 19. gr. síðustu fjárlaga.

Ólafl J. Hvanndal myndamótara skal veittur tveggja ára greiðslufrestur á 
rentum og afborgunum af eftirstöðvum, að upphæð kr. 4334,00, af viðlagasjóðsláni.

20 gr.
Til gjalda árið 1923 er 

Samkvæmt 7. gr.
—  8 . —

-  9. —
—  10 . —

-  11 . —

-  12 . —

— 13. —
— 14. —
— 15. —
— 16. —
— 17. —
— 1 8 .—
-  19. —

tt
kr. 1709313.95

60000.00
223000.00
297580.00
603420.00
695556.00 

1940540.00 
1305188.28
219150.00
561920.00 

4000.00
202660.99
100000.00

kr. 7922329.22

Flyt kr. 7922329.22
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Klutt .. kr. 7922329.22
En tekjur eru áætlaðar:

Samkvæmt 2. gr.................................. kr. 702n0tJ9.0U
— 3. —   1900Ú0.00
— 4.   — 376000.00

n. -   — 22400.00
-------------- 7813450.00

Tekjulialli kr.: 108879.22

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honum:

1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri afborgun á ári f 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/» á ári í 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, 
til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Alt að 5000 kr. lil lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 
kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 
að liðnum 4 fyrstu árunum.

4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar, gegn 
6°/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

5. Alt að 45000 kr. til Árnessýslu, til endurgreiðslu á skuld hennar við rfkis- 
sjóð vegna vegalagninga. Lánið veitist gegn 6°/o ársvöxtum og endurgreiðslu 
á 20 árum.

6. Alt að 5000 kr. lán handa bændum í Hrunamannahreppi, til að koma upp
N smjörlíkisgerð við Áslækjarrjómabú. Lánið veitist gegn tryggingu, er stjórnin

tekur gilda, og gegn 6°/o ársvöxtum og endurgreiðslu á 20 árum.
7. Til að koma á fót kjötniðursuðu við hveri í Reykhollsdalshreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, og gegn 6°/o í 
ársvöxtum og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.

8. Alt að 120 þús. kr. til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, 
með 6° o ársvöxtum og gegn endurgreiðslu á 30 árum. Verði fje eigi fyrir 
hendi, cr stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er 
bæjarstjórnin kann að taka í þessu skyni. (EndurveitÍDg.)

9. Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 80 þús. kr. 
til 30 ára, gegn 6°/o vöxtum. Verði fje ekki fyrir hendi, er stjórninni heimilt 
að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka i 
þessu skyni, (Endurveiting.)
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10. Alt að 8000 kr. handa Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals-hreppum, lil að 
kaupa jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð 
sýslunefndar Áustur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin 
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgun- 
um á 30 árum.

11. Alt að 11000 kr. handa Árnessýslu, til að kaupa jörðina Laugarás fyrir lækn- 
issetur, með samskonar skilyrðum.

12. Alt að 20000 kr. til að koma upp ostagerðarbúum. Lánin eru veitt eftir til- 
lögum Búnaðarfjelags íslands, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. Lán- 
in eru ávöxtuð með 6*/o °g endurgreiðast á 20 árum.

13. Alt að 30000 kr. til Jóns ísleifssonar verkfræðings, til að reisa hús með 
nýrri og ódýrari gerð en hjer hefir þekst. Lánið er veitt til 15 ára og með 
6°/» ársvöxtum, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar.

14. Alt að 20000 kr. til Jóns Kiistjánssonar nuddlæknis, til að reisa hús með 
nuddlækningastofu. Lánið er veitt til 15 ára með 6°/o ársvöxtum og gegn 
tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

15. Alt að 70000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsambands, til þess að kaupa 
sljettil (Frásemaschine). Lánið skal veita eftir tillögum Búnaðarfjelags Íslands, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar,' 6°/o ársvöxtum og greiðslu 
á 16 árum.

16. Til stofnunar tveggja klæðaverksiniðja, annarar á Austurlandi (Reyðarfirði), 
hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr., 50000 kr. til hvoirar, þó eigi yfir 
*/» stofnkoslnaðar, og gegn tryggingum þeiin og skilyrðum að öðru leyti, er 
landsstjórnin metur gildar. Af láninu •greiðist 6°/o vexlir og endurborgist á 
20 árum.

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótt- 

ur, ekkju Alberls Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1923, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og enn önnu, 
ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.

23. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1922 og hafa 

í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast Qárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeiin lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lógum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstímabilið.
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* þ . 2 7 2 . T ll la g a

til þingsályktunar 11111 rannsókn á niáli A. L. Petersens.

Frá Jakob Möller, Karli Einarssyni og Bjarna Jónssyni frá Vogi.

Sameinað Alþingi ályktar að skora á stjórnina að láta rannsaka mál A.
'j L. Petersens, fyrrum stöðvarstjóra í Vestmannaeyjum.
|
13
j

(C. X, 2).

8 þ . 2 7 3 . Þ in g a á ly k tu u

um breyting á bæstarjettarlögunum.

(Afgreidd frá Sþ. 21. aprll).

Alþingi ályktar að skora á stjórnina:
1. Að leggja fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um að fækka dómendum í 

. Hæstarjetti um tvo.
2. Að málaflutningur við Hæstarjett verði skriflegur og hæstarjettarritaraem- 

bættið lagt niður.
3. Að veita ekki þau dómaraembælti í Hæstarjetti, er losna kunna meðan 

þessar breytingar eru á dötinni.
t
j

(B. XL, 3).

Kd. 2 7 4 . E.Ö£

um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra.

] (Aígreidd frá Ed. 21. apríl).

! 1-
Skip skal lelja óhaffært, ef bol þess, búnaði, vjel eða vjelartækjum eða 

skipshöfn er svo áfatt, eða það er svo olhlaðið inönmun eða iminiim eða 
vanhlaðið, eða illa birgt að vislum eða vatni, að kolum eða öðrum vjela- 
nauðsyujum, ef það er gufuskip eða vjelskip, eða það af öðrum ástæðum er 
svo á sig koniið, að lelja verður, vegna sjóferða þeirra, er skipið skal fara,
að hættulegra sje að vera i förum með þvi en venjulegt er við siglingar.

(C. XXII, 1).
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2. gr.
Setja skal með konunglegri tilskipun nánari ákvæði um, hverjar 

kröfur gera skuli til þess, að skip verði talið hatfært, eftir þvi hvert skipið er 
og hvaða ferðir því eru ætlaðar, og um það, hvers gætt skuli við skipaskoð- 
anir, sem gerðar eru samkvæmt lögum þessuni.

í  sömu tilskipun skulu sett ákvæði u m  rúmstærð og gólfstærð í her- 
bergjum skipverja, svo og annan úlbúnað þeirra, að þvi er snertirjnrtu, loft- 
rás og aðra hollustuhætti.

II gr.
Eiganda skips eða útgerðarmanni, svo og skipstjóra, er skylt að sjá um, 

að skip sje haffært, er það leggur úr höfn. Skylt er skipstjóra að gera alt 
það, er hann má, til að halda skipi haftæru á ferð. Nú tekur skip grunn, 
verður fvrir árekstri eða það annað ber til, er ætla má, að af muni hljótast 
að skipið verði óhaffært, og er skipstjóra þá skvlt að láta rannsaka það með 
skoðunargerð, þar sem því verður tyrst við komið.

4. gr.
Ef likur eru á, að skip eða bátur, hverrar þjóðar sem er, sem ferð- 

húið er frá íslenskri höfn, sje óhaffært, skal lögi églustjói i hefta burtförina til 
bráðahirgða og skipa fvrir um, að skoðun skuli gerð á skipinu. Nú reynist 
það við skoðunina, að skipið sje óhatfært, og má skípið þá eigi leggja úr 
höfn fyr en úr þeim göllum er bætt og það sannað með nýrri skoðunargerð.

">• gr.
f>ar sem ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara, um eftirlit 

með 'öryggi skipa, til allra skipa, sem stærri eru en 12 í úmlestir og gerð eru 
út hjer á landi, svo og til vjelbáta og róðrarbáta Ijórróinna eða stærri, er 
stunda fiskveiðar hjer við land eina vertíð á ári eða lengur.

Atvinnumálaráðuneytið getur ákveðið með reglugerð, að eftirlit skuli 
haft með öryggi annara fljótandi fara og hvernig því eftirliti skuli hagað.

6. gr.
Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirstjórn alvinnumálaráðuneylisins. 

Ráðuneytið skiftir landinu í skipaskoðunarumdæmi og skipar, til framkvæmd- 
ar eftirlitinu, i hverju umdæmi svo marga skipaskoðunarmenn, sem þurfa 
þykir. Skulu þeir vera skipaðir til 4 ára i senn. Þeir skulu vera valinkunnir 
og óvilhallir menn og að öðru leyti svo vel til slarfsins fallnir sem frekast 
eru föng á. Áður en þeir taka til starfa skulu þeir undirrita drengskaparheit 
um, að þeir skuli vinna starf sitt samviskusamlega.

Skipaskoðunarmenn skulu gera allar skoðanir, þær er ræðir um í 
lögum þessum eða i tilskipunum eða reglugerðum, er settar verða samkvæml 
þeim, og gerðar skulu innan umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett 
þar eða eigi. Ef þess er þörf, getur atvinnumálaráðuneytið kvatt skipaskoðun- 
armann til skoðunargerða utan umdæmis sins.
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Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að 
fullnægt sje kröfum þeim, er gerðar eru í lögum þessum eða í tilskipunum 
eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa, þeirrar 
tegundar, er það skip er, sem þeir skoða, og i þeim ferðum, er þvi eru ætlað- 
ar. þeim er og skylt endranær að hafa eftir föngum vakandi auga með þvi, 
að hlýtt sje fyrirmælum þeim, sem sett eru um öryggi skipa, og skulu þeir 
lafarlaust tilkynna lögreglustjóra, ef þeir verða þess vísari, að misbrestur sje 
á því.

Skipaskoðunarmenn eiga rjett á þóknun fyrir starfa sinn, samkvæmt 
gjaldskrá, er atvinnumálaráðunevtið setur. Þóknunina greiðir eigandi skips, og 
má taka hana lögtaki. þurfi skipaskoðunarmenn að takast ferð á hendur 
vegna skoðunar á skipi, skal ferðakostnaður þeirra greiddur úr rikissjóði.

7. gr.
Skoðunargerðir á skipum eru tvennskonar, aðalskoðun og aukaskoðun.

8. gr.
Aðalskoðun skal gerð á skipum í þessum tilfellum:

a. Aður en skip leggur úr höfn hjer á landi í fyrsta sinn, er smiðað hefir 
verið hjer á landi eða breytt hefir verið svo mjög, að mæla þurfi það 
af nýju, eða fengið er frá öðrum löndum, hvort heldur nýsmiðað eða 
notað, til skrásetningar undir islenskan fána eða til útgerðar hjer á landi. 

h. A öllum farþegaskipum einu sinni á u.i. í tilskipun þeirri, er ræðir um 
í 2. gr. þessara laga, skal ákveðið, hver skip teljist farþegaskip.

c. A öllum öðrum skipum annað hvert ár.

9. gr.
Við aðalskoðun skal athuga vandlega alt öryggi skipsins, bæði sjálfs 

bols skipsins, þilfara og skilrúma, siglu og reiða, vjela og vjelartækja, búnað- 
ar alls og áhalda, svo og alt annað, er lýtur að öryggi skipsins

10. gr.
Að Iokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglu- 

stjóra skýrslu um öryggi skipsins, gerða eftir fyrirmynd, er atvinnumálaráðu- 
neytið setur, svo og tillögur sínar um það, hvort skipinu skuli gefið haflfæris- 
skirteini eða eigi. Komi það í ljós við skoðunina, að skipið sje haffært, skal 
lögreglustjóri gefa skipinu haffærisskírteini. í haflfærisskírteini skal tilgreina 
nafn skips og heimili, skrásetningarbókstafi þess, númer þess á fiskiskipaskrá 
og umdæmisbókstafi, ef um fiskiskip er að ræða, smálestatal, hvort skipið sje 
seglskip eða vjelskip, róðrarhátur eða vjelbátur, til hvaða ferða skipið sje 
ætlað, tölu farþega, er það má flytja, sje um farþegaskip að ræða, svo og að 
skipið fullnægi þeim kröfum um öryggi skipa, er gerðar eru í lögum þessum 
eða tilskipunum eða reglugerðum, settum samkvæmt þeim.

Haffærisskírteini gildir um farþegaskip í eitt ár frá dagsetningardegi 
þess, en um önnur skip í tvö ár frá sama tima. Nú er skip statt í útlöndum 
á þeim tíma, er haffærisskírteini þess gengur úr gildi, og getur þá atvinnumála- 
ráðuneytið framlengt gildi skírteinisins til ákveðins tíma, þó aldrei lengur en

A lp t. 1922. A. (3 4 . lö g g ja fa r þ in g ) . 79
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til þess er skipið næst tekur höfn hjer við land, enda sjeu færðar líkur fyrír 
þvi, að skipið enn sje haífært. Ef sjerstaklega stendur á i öðrum tilfellum, 
getur lögreglustjóri framlengt gildi skírteinisins alt að einum mánuöi.

Hafíærisskírteini skal fylgja skipsskjöluuum, og skal það ávalt sýnt, 
bæði við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af yfirvöldunum. Nú er sá 
ttmi, er skírteinið gildir, á enda, eða skoðun, er gerð skvldi á skipinu á þeim 
tíma, samkvæmt lögum þessum, er vanrækt, hvort sem er aðalskoðun eða 
aukaskoðun, eða það kemur í ljós við slfka skoðun, að skipið er óhaffært, og 
skal lögreglustjóri þá afturkalla skfrteinið.

11. gr.
Aukaskoðanir á skipum eru tvennskonar, almennar og sjerstakar.

12. gr.
Almenn aukaskoðun skal gerð einu sinni á ári á skipum þeim, er 

ræðir um í 8. gr. c í lögum þessum, það ár er aðalskoðun eigi er gerð á þeim.

13. gr.
Við almenna aukaskoðun skal sjerstaklega athuga allan búnað skips- 

ins og áhöld, botn skips og stýrisbúnað.

14. gr.
Sjerstök aukaskoðun skal gerð i þessum tilfellum:

a. Pegar skip hefir sætt meiri háttar viðgerð, hvort heldur er á bol eða vjel, 
eða ný aðalvjel hefir verið í það sett, en eigi kveður samt svo mikið að 
viðgerðinni, að aðalskoðun skyldi gerð samkvæmt 8. gr. a. f lögum þessum.

b. Þegar annars þykir ástæða til að rannsaka öryggi ákveðinna hluta skips 
eða búnaðar þess.

15. gr.
Við sjerstaka aukaskoðun skal athuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, 

er ástæða þykir til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda.

16. gr.
Að lokinni aukaskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lög- 

regftistjóra skýrslu um öryggi skipsins samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í 10. 
gr. þessara laga. Sje skipið talið haffært, ritar lögreglustjóri á haffærisskírteini 
þess athugasemd um, að aukaskoðun hafi verið gerð og að hún hafi eigi leitt 
neitt það í ljós, er geri skipið óhaffært.

17. gr.
Nú er skoðun gerð samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara eða sam- 

kvæmt 92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914, og ákveður þá lögreglustjóri, 
hvort skoðunin skuli vera aðaiskoðun eða aukaskoðun.

18. gr. 
Aöalskoðun og aukaskoðun á farþegaskipum og skipum, sem knúð eru
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af vjel og stærri eru en 60 rúmlestir, gera 3 menn. Skal einn þeirra vera 
vjelfróður, einn siglingafróður og einn fróður um skipasniíði.

Önnur skip, er knúð eru af vjel, skulu skoðuð ai 2 mönnum, öðrum 
vjelfróðum en öðrum fróðum um skipasmiði.

Seglskip skulu 2 menn skoða, annar siglingafróður en annar fróður 
um skipasmíði.

Róðrarbáta skal einn maður skoða, sá er fróður sje um skipasmiði.

19. gr.
Eiganda skips eða útgerðarmanni eða skipsljóra er skylt að sjá um, 

að lögskipaðar skoðanir sjeu gerðar á skipi.

20. gr.
Skipaskoðunarmenn skulu gera skoðun á skipi tafarlaust er þess er 

óskað eða svo fljótt sem því verður við komið. Skoðun skal jafnan, ef þess 
er kostur, hagað svo, að sem minst töt verði á ferðum skipsins eða vinnu 
á þvi.

Skipaskoðunarmönnum skal frjáls aðgangur að skipinu og öllum rúm- 
um i þvi. Þeir skulu eiga rjett á að athuga öll áhöld skips og búnað. Þeim 
skal heimilt að kretjast þess, að farmur sje tekinn úr skipi, skip sett á land 
eða vjelar hreyfðar, sje það nauðsynlegt vegna skoðunarinnar.

Eiganda skips, útgerðarmanni, skipstjóra og skipshöfn er skylt að láta 
skipaskoðunarmönnum í tje nauðsynlega aðstoð við skoðunina og að gefa þeim 
þær upplýsingar um skipið og öryggi þess, er þeir krefjast.

21. gr.
Lögreglustjóri, eigandi skips eða útgerðarmaður, skipstjóri eða, í til- 

fellum þeiro, er ræðir um í 92. gr. siglingalaga 30. nóvember 1914, meiri hluti 
skipshafnar eða vjelstjóri, geta kraflst yfirskoðunar á skipi. Yfirskoðun gera 
helmingi fleiri menn en áður skoðuðu skipið, samkvæmt 19. gr. í lögum 
þessum, og með þeirri sjerþekkingu, er þar segir, og tilnefnir lögreglustjóri þá 
úr tölu hinna skipuðu skipaskoðunarmanna. Skal úrskurður þeirra um ástand 
skips eða búnað vera fullnaðarúrskurður.

22. gr.
Þeir menn, er samkvæmt 21.gr. í lögum þessum geta krafist yfirskoð- 

unar á skipi, gela og krafist þess, að skipaskoðunarmenn staðfesti skoðun sina 
með eiði. Eiðurinn skal tekinn af þeim i sjódómi.

23. gr.
Kostnað allan við skipaskoðanir gfeiðir skipseigandi. Ákvæði 2. liðs 92. 

gr. í siglingalögum 30. nóvember 1914 skulu þó enn vera i gildi.
Nú hefir skip reynst óhaffaert við skoðun, en yfirskoðun, sem gerð er 

samkvæmt kröfu eiganda skips, útgerðarmanns eða skipstjóra, telur skipið 
haffært, og greiðir þá rikissjóður kostnað við yfirskoðunina.
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24. gr.
Eftir 1. janúar 11)23 skulu skip, sem eiga að vera í förum milli landa, 

vera með hleðslumerki, er sýni hvað skipið má liggja dýpst í sljeltum sjó. 
í’egar sjerstaklega stendur á, getur alvinnumálaráðuneytið veitt undanþágu 
frá þessu ákvæði.

Með konunglegri tilskipun skal setja nánari reglur um hleðslumerki 
og um mælingar og skoðanir, er gerðar skuli á skipum til ákvörðunai 
hleðslumerkja.

Kostnaður allur við ákvörðun hleðslumerkis greiðist af skipseiganda.

25. gr.
Þegar hleðslumerki hefir verið ákveðið, skal atvinnumálaráðuneytið 

gefa skipinu hleðslumerkisskírteini. Skal það fylgja skipsskjölunum og ávalt 
sýnt bæði við tollafgreiðslu og þegar þess er krafist af yfirvöldunum.

Hafi skip hleðslumerkisskírteini, útgefið af þar til bærum erlendum 
stjórnvöldum eða skipatlokkunarljelagi, getur atvinnumálaráðuneytið gefið þvl 
íslenskt hleðslumerkisskirteini i þess stað, án þess að láta mælingu þá eða 
skoðun, er með þarf til ákvörðunar hleðslumerkis, fara fram.

Nú er skip ílokkað i skipatlokkunarfjelagi, er atvinnumálaráðuneytið 
lekur gilt, og skal þá hleðslumerkisskírteini þess gilda meðan það er í sama 
flokki. Endranær ákveður ráðuneytið gildistima skírteinisins, og skal hans þá 
getið i skirteininu.

Nú er skipi brevtt þannig, að ætla má, að farmborð skipsins breytist, 
og er þá hleðslumerkisskirteini þess úr gildi fallið.

26. gr.
Skip telst óhaflært, sje það svo hlaðið, að það Iiggi dýpra en hleðslu- 

merki þess leyfir.

27. gr.
Marka skal á fram- og afturstafni allra þilskipa, er stærri eru en 30 

rúmlestir, mælikvarða í desimetrum, er sýni hve djúpt skipið liggi í sjó. Kostnað 
við þetta greiðir skipseigandi.

28. gr.
Stjórnarráðið getur falið skipaflokkunarljelögum, gegn þeirri ábyrgð, 

er það telur nægilega, að gera mælingar eða rannsóknir, er gera þarf vegna 
skoðunar skips eða ákvörðunar hleðslumerkis.

29. gr.
Nú er skipi lagl úr höl’n óskoðuðu, enda þótt skylt hefði verið að skoða 

það samkvæml lögum þcssum, og ferst það, og er þá eigaudi skaðabótaskyldur 
þeim, cr fyrir tjóni verða við skiptapann, hvort heldur fyrir missi fyrirvinnu 
eða eigna, nema sanuað sje, að slysið hafi eigi hlolist af óforsvaranlegu áslandi 
skips eða útbúnaði.
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30. gr.
Nú vanrækir skipstjóri að láta gera skoðun á skipi, er skyll var að 

gera samkvæmt lögum þessum, og varðar það tiann sektum, t'rá 100 kr. alt 
að 5000 kr. Sömu refsingu sætir skipseigandi eða útgerðarmaður, eigi þeir sök 
á vanrækslunni.

Onnur brol gegn lögum þessum, eða gegn tilskipunum eða regtugerð- 
um, er settar eru samkvæmt þeim, varða sektum, alt aðóOOOkr., nema þyngri 
liegning liggi við að lögum.

31. gr.
Með mál út af brolum gegn lögum þessum, eða gegn tilskipunum eða 

reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, skal farið sem almenn tögreglumál.

32. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi feld lög nr. 29, 22. oklóber 1912, um 

eftirlit með skipum og bátum og örvggi þeirra.

(A. XYllI, 5).

F«I. L,öS

um rjett til liskiveiða i landhelgi.

(Afgreidd l'rá Ed. 21. aprit).

1. gr.
P'iskiveiðar i landhelgi við ísland mega íslenskir rikisborgarar einir 

reka, og má að eins hafa islenska báta eða skip til veiðanna.

2. gr.
l’að er í lögum þessuni kallað íslenskir bátar og skip, er íslenskir rik- 

isborgarar einir eiga.

3. gr.
Erlendir liskimenn, er reka kynnu tiskiveiðar utan landhelgi, mega 

leila skjóls við strendurnar til þess að bjarga sjer undan stormi og óveðri. 
Annars er bannað útlendingum að hal’ast við við land eða í höfn, til þess að 
reka þaðan tiskiveiðar utan Iandhelgi.

l’að er og bannað erlendum skipum að verka veiði í laudlielgi eða á 
höl'num inni; enn er bannað öllum öðrum en islenskum rikisborgurum að 
llytja veiði sína í landhelgi eða á land, lil þess þar að verka hana.

4. gr.
Ilveúær sem erlent fiskiskip leitar hafnar á íslandi, skal skipstjóri þeg-
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ar í stað, eða svo fljótt sem unt er, og í síðasta lagi innan 24 klukkustunda 
ellir að skipið hefir hafnað sig, gefa viðkomundi lögreglustjóra eða hreppstjóra 
eða umboðsmanni þeirra það til vitundar, en valdsmaður skal athuga skips- 
skjölin og hafa nánar gætur á þvi, að ekki sjeu brotin lög landsins um fis á- 
veiðar, verslun, tolla eða sóttvarnir, eða skipin fari í kringum þau lög, enda 
hefja rannsókn uin þau efni, ef þörf gerist.

Fyrir skoðun skipsskjalanna skal greiða lögreglustjóra eða hreppstjóra 
gjald það, er ákveðið er í aukatekjulögunum. Siðaii skal rita á skipshafnar- 
skrá skipsins vottorð uni skoðunina og greiðslu lögskipaðs gjalds.

Er hreppstjóri framkvæmir skoðuuina vegna lögreglusljóra, skal skifta 
gjaldinu jafnt inilli þeirra.

5. gr.
Er erlend sildveiðaskip eru i landhelgi, skulu þau hafa bátana á þil- 

fari á venjuleguin stað og vörpur eða nætur innanborðs, þó ekki i bátunum.

6. gr.
Atvinnumálaráðherra getur um eitt ár í senn veilt eiganda islensks 

fiskiskips leyfi til að hafa erlenda veiðimenn við fiskiveiðarnar eða á annan 
hátt til aðstoðar. Þó þannig, að helmingur skipshafnar að minsta kosti 
sje ísienskur.

Er íslenskur bátur eða skip einungis er notað við sildveiðar, má alt 
að helmingi áhafnar, án sjerstaks leyfis, vera útlendingar.

7. gr.
Bæði útgerðarmaður og skipstjóri bera ábyrgð á því, að skipshöfn full- 

nægi skilyrðunum til þess að reka fiskiveiðar samkvæmt 1. gr., sbr. 6. gr.

8. gr.
Sama rjett sem islenskir rikisborgarar og með sömu skilyrðum hafa 

þeir rikisborgarar annara rikja, sem með vottorði frá valdsmanni færa sönnur 
á, að þeir hafi haft fast aðsetur hjer í landi í 12 mánuði áður en lög þessi 
komu í gildi. Ennfremnr getur atvinnumálaráðherra, um 3 ára bil frá því er 
lög þessi koma í gildi, veitt þeim útlendingum, sem eiga fiskverkunarstöðvar 
hjer á landi, leyfi til að verka fisk á stöðvum þessum, þrátt fyrir bannið í síð- 
ari málsgrein 3. greinar. Leyfið veitir ekki heimild til fiskiveiða i landhelgi 
eða til þess að nota erlend skip í bága við lög þessi.

9. gr.
Atvinnumálaráðherra getur veitt leyfi til þess, að eigendur sildaroliu- 

eða sildarmjölssmiðju, eða slíkra verksmiðja, megi nota erlend skip til þess að 
fiska fyrir verksmiðjur þessar til eiginna nola, þrált fyrir bannið i annari 
málsgrein 3. greinar. í leyfinu, sem veita má fyrir 2 ár í senn, ber að taka 
fram, að það veiti ekki erlendum skipum heimild til fiskiveiða eða fiskverkun- 
ar í landheigi, og ennfremur skal tekið fram, að leyfið falli burlu, cf skilyrði 
þess sjeu eigi haldin i öllum greinum,
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10. gr.
f*egar afli er jafnframt verkaðnr í skipi, sem rjett heflr til flskiveiða í 

landhelgi, skal það fyrirfram setja lögreglustjóra Irygging, er hann ákveður, fvrir 
afgjöldum, sem skipið kann að eiga að greiða. Skipstjóri skal fá vottorð um, 
að tryggingin sje sett, og sýna ef krafist er.

\ n - 8r-
i • Hlutafjelög hafa því að eins rjett til að reka fiskiveiðar og fiskverkun 

í landhelgi, að alt hlutafjeð sje eign islenskra rikisborgara. Þó mega hlutafje- 
lög, er ríkisborgarar annara rikja eiga hlut i, reka fiskiveiðar i landhelgi, ef 
meira en helmingur hlutafjárins er eign íslenskra ríkisborgara, fjelagið á heim-

í ili á Islandi, stjórn þess skipuð islenskum ríkisborgurum og sje helmingur
] þeirra búsettur þar.
j Áður en hlutafjelag byrjar starfsemi sína skulu samþyktir þess sýndar

lögreglustjóra á þeim stað, þar er fjelagið á heima, eða eigi fjelagið ekki heim- 
ilisfang á Islandi, þá á þeim stað, þar er fiskiveiðarnar byrja. Breyting á sam- 
þyktum skal á sama hátt sýna lögreglustjóra. Þessi tilkynning og sýning leysir 
ekki viðkomanda frá tilkynningarskyldu samkvæmt hlutafjelagslögunum. Sam- 
þyktirnar skulu meðal annars hafa inni að halda það ákvæði, að allir hlutir 
skuli skráðir á nafn, og að engin afhending eða afsal á hlutum sje gild, nema 
hún sje skriflega tilkynt fjelagsstjórn, er jafnóðum skal rita og ávalt hafa skrá 
yfir alla hluthafa, þar er þess er getið, hve mikið hver eigi af hlutafjenu. Lög- 
reglustjóri skal gæta þess, að samþyktirnar sjeu samkvæmar löggjöfinni.

i 12. gr.t
Með lögum þessum eru ekki skert á neinn hátt rjettindi þau, er sam- 

kvæmt sambandslögunum eru veitt dönskum rikisborgurum, eða þau rjettindi, 
sem samkvæmt rikjasamningum kynnu að vera veitt öðrum.

| 13. gr.
ólöglegar fiskiveiðar eða fiskverkun á íslenskum höfnum, á landi eða í 

landhelgi, varða sektum, frá 100—5000 kr.
Ef fleiri eru útlendir sjómenn á íslensku fiskiskipi en lög þessi heim- 

ila, varðar það 50—1000 kr. sektum. Brot gegn 4. gr. laganna varða sektum, 
50-500 kr.

Brot gegn 5. og 10. gr. laganna varða 100—2000 kr. sektum.
Að öðru leyti varða ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi, aðrar en botn- 

vörpuveiðar, 200—10000 kr. sektum. Auk þess skulu upptæk öll veiðarfæri og 
hin ólöglega eða óverkaða veiði skipsins og andvirðið renna í ríkissjóð. Ef 
miklar sakir eru, má ákveða að öll veiði, sem í skipinu er, sje upptæk, svo 
og umbúðir, ef veiðin er síld, sem söltuð er í tunnur.

Til greiðslu á sektum og kostnaði samkvæmt lögum þessum, má leggja 
hald á viðkomandi skip, ef með þarf, og selja að undangenginni aðför.

Mál eftir lögum þessum skal með fara sem almenn lögreglumál. Sektir 
renna í rikissjóð.
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14. gr.
Lög þessi ganga í giltli 1. júlí 1922. Með lögum þessum eru f'cld tír 

gildi tilskipun 12. lebr. 1872, lög nr. 28, 17. des. 1877), um breyling á þessari 
tilskipun, lög nr. 37), 27. sept. 1901, um fiskiveiðar hlutaljelaga í landhelgi 
við ísland, lög nr. 10, 31. júlí 1907, um breyting á Iramannelndum lögum, lög 
ur. 27, 11. júlí 1911, um breyling á sömu löguni.

(B. XLVÍ, 2)-

Vd. 27(i. I tr c y f i i ig a r t i l la g a

við frv. lil laga um heimild lil undanþágu frá lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um 
aðílutningsbann á áfengi.

Frá Gunnari Sigurðssyni.

Við 1. gr.

Orðin »mn eill ár« í fvrsla málslið falla bnrl.

(A- II, 2).

E«l. • H77. V e fn d a r á lit

um frumvarp til laga um lögfylgjur hjónabands.

Frá allsherjarnefnd.

Frumvarp þelta hefir fengið sama undirbúninginn og sifjalögin 3 frá síð- 
asta Alþingi.

Nefndinni hefir ekki unnist tími til að ganga frá því til fullnustu fyrir 
sitt leyti, vegna annara starfa, sem á henni hafa hvílt, enda þykir henni ekki 
bráðnauðsynlegt að fljda svo mjög fyrir lagasetningu í þessum efnum, sjerstak- 
lega þar sem slík lög og þessi eru enn eigi komin á í Noregi eða Danmörku, og 
ýms ákvæði frumvarpsins valda ágreiningi þar og þykja mjög athugaverð. 
Hjónabandslöggjöf vor og Dana hefir um langt skeið haldist í hendur, og lítur 
nefndin svo á, að best fari á því, að samhengi í þeirri löggjöf sje og haldið eftir- 
leiðis. Telur hún því ekki ástæðu til, að vjer sjeum að keppa að því að verða 
á undan Dönum með þessa lagasetningu, sjerstaklega þar sem vjer þegar erum 
komnir lengra í þá átt að jafna muninn á afstöðu giftra kvenna og karla held- 
ur en þeir.

Alþingi, 22. apríl 1922.

Sigurjón Friðjónsson, form., S. H. Kvaran, Jóh. Jóhnnnesson, 
með fyrirvara. fundaskrifari. ritari.
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um frutnvarp tii atvinnulaga.

Frá allsherjarnefnd.

Háltv. deild vísaði líl allsherjarnefndarinnar snemma á þingi frv. þvi ti! 
atvinnulaga, sem hæstv. stjórn hafði lagt fyrir hana. Skömmu siðar barst Alþingi 
erindi, dagsett 22. febrúar þ. á., frá Verslunarráði íslands, þar sem þess er faríð 
á leit, að Alþingi fresti samþykt á umræddu frv. á þessu þingi. Álítur Verslunar- 
ráðið, að eigi hafi verið vandað til undirbúnings frv. sem skyldi, að minsta kosti 
að þvi er verslunaratvinnu snertir, og telur það f sumum atriðum ósamrimanlegt 
staðháttum og þeim verslunarvenjum, sem rikjandi sjeu hjer á landi, enda sjáist 
þess engin inerki, að nokkur maður með verslunarþekkingu hafl fjallað um það, 
og ekki kveðst Verslunarráðið hafa-haft hugmynd um, að slikt frv. væri á dóf- 
inni, fyrri en nokkrum dögum áður en Alþingi kom saman.

Nefndin varð nú að vera Verslunarráðinu sammála um það, að nauðsyn- 
legt væri að bera frv. þelta undir þá menn, sem lögin eiga aðallega að ná til, 
áður en frv. væri samþykt, og gefa þeim ko't A að láta uppi álit sitt nm það og 
taka til nákvæmrar athugunar athugasemdir þær og bendingar, er fram kynnu 
að koma frá þeim, sem sjerþekkingu hefðu lil að bera á efni þvi, er frv. fekur 
yfir. Hún skrifaði því Verslunarráðinu, stjórn Landsbankans og stjórn Iðnaöar- 
mannafjelagsins, sendi þeim stjórnarfrv. og bað um álit þeirra og tillögur um 
málið svo fljólt sem unt væri.

Frá stjórn Iðnaðarmannafjelagsins hefir nefndin fengið erindi um málið, 
dags. 18. þ. m. Kveðst stjórnin hafa athugað frv. og borið það undir fjölmennan 
fjelagsfund, er Ijet í ljósi, að frv. væri ófullnægjandi, ef því væri ætlað að vera 
iðnaðarlöggjöf, þar sem ákvæði þess ættu aðallega við stór-iðju, sem ekki sje hjer 
um að ræða enn sem komið sje, en öllum ákvæðum um hand-iðju, sem aðallega 
sje rekin hjer á landi, sje slept. Telur stjórnin hina brýnustu þörf á sjerstöknm 
iðnaðarlögum, þar sem ekki sjeu hjer til önnur lagafyFÍrmæli i þeim efnum en 
hin ófullkomnu lög um iðnaðarnám, frá 16. september 1893. Fjekk Iðnaðarmanna- 
fjelagið Jón sál. prófessor Kristjánsson til þess að semja frv. til atvinnulaga, sem 
prentað var árið 1917 með athugasemdum, og hefir enn á ný kosið þriggja 
manna nefnd til þess að athuga og koma fram með endurbætur og breytingar á 
þvi frv., að því er iðnað snertir, og vonast eftir svo góðum árangri af starfl henn- 
ar, að hægt muni verða að koma fram með viðunanlegt frv. til iðnaðarlaga.

Frá verslunarráðinu og stjórn Landsbankans hefir nefndinni enn ekkert 
svar borist, enda bjóst Verslunarráðið í áðurnefndu erindi sinu við því að þurfa 
nokkuð langan tima til að undirbúa tillögur sinar í málinu.

Nefndin verður þvi að líta svo á, að mál þetta hafi enn ekki fengið 
nægan undirbúning, enda er nú orðið svo áliðið, að engin tiltök eru á þvi, að 
frv. nái fram að ganga á þessu þingi. Hinsvegar telur nefndin þess brýna þörf, 
að sett verði sem allra fyrst sem itarlegust löggjöf um atvinnumálin, hvort sem 
nú sú leið verður farin að hafa hana i einum bálki eða sjerstök lög um hverja

Alpt. 1922. A. (34, löggjafarþing). 80

(A. IV, 2).

*'■<*. »79. IWefndarállt
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atvinnugrein fyrir sig. Hún leyfir sjer því aö ráða hóttv. deilii til þess að saiíi-* 
þykkja eftirfarandi rökstudda

DAGSKRÁ.

I trausti þess, að stjórnin leiti álits og tillagna þeirra manna og stofnana 
um mál þetta, sem lögin eiga aðallega að ná til og sjerþekkingu bafa á þeim 
málum, taki það síðan til nýrrar yfirvegunar og leggi sem fyrst fyrir Alþingi 
frumvarp eða frumvöip til sem itarlegastrar atvinnulöggjafar, tekur deildin fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 22. april 1922.

Sigurjón Friðjónsson, S. H. Kvaran,
formaður. fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson, 
ritari.

(B. XLVI, 3).

l ld . 2 7 0 . B r e y t ln g a r t i l la g a

við breytingartillögu á þskj. 276 (Bannlögin).

Frá Gunnari Sigurðssyni.

Fyrir »um eitt ár« komi:
-þangað til öðruvfsi verður ákveðið.

(C. XIX, 2).

ílíd. 2 8 0 .  B r e y t in g a r t l l la g a

við tillögu til þingsályktuuar um sögu Alþingis.

Flutningsmenn: Jón Þorláksson og Magnús Guðmundsson. 

Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela landsstjórninni að undirbúa og leggja fyrir næsta 

þing tillögur um rannsókn og ritun á sðgu Alþingis, er verði lokið fyrir 1930.
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Md, 381 . T t l la g a

til þingsályktunar um lagasetning búnaðarmála.

Flutningsmaður: Eiríkur Einarsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa ’óg 
leggja síðan fyrir Alþingi, svo fljótt sem unt er, frv. til laga um heildar- 
skipun mikilvægra búnaðarmála, svo sem ræktunarlög i viðtækri merkingu, 
lög um ábúð og meðferð jarða, svo og bjúalög.

(C. XXIII, 1).

G r e i n a r g e r ð .

Það þarf ekki orðum að þvl að eyða, hver nauðsyh það er landbúnáðr 
inum, að lög þau, sem gilda á því sviði, sjeu heilsteypt og sem best í samræm- 
við heiílavænlegan framgang þeirra máléfna. En i þessum efnum er mörgif ábóta- 
vant hjer á landi. Þau búnaðarmál, er einna skipulegust lög hafa verið íétt um, 
svo sem hjúahald og bygging og ábúð jarða, hafa nú á siðari árum gengið svo 
úr skorðum frá þvi er lögin voru sett, að þau verða ýmist að teljast úrelt eða 
þá ófullnægjandi.

Þá eru önnur búnaðarmál, sem hinsvegar eru nýlega komin til sögunnar, 
en hljóta að eiga mikla framtið fyrir sjer. Má þar nefna nýbýlajnájið og áveitu- 
mál i slórum stil, sem nú eru að komast i framkvæmd. En um þessi búnaðar- 
mál er llkt að segja og mörg önnur, að gildandi lagareglur eru mjög i brotum 
og ófullnægjandi, en slíkt er all-óheppilegt um alþjóðleg framfaramál. Þar þarf 
stakkurinn að sniðast eftir vexti og við vöxt.

Er það þings og stjórnar að leggjast á eitt — og þó eðlilegra að stjórnin 
eigi frumkvæðið — til eflingar þessum málum með skipulegri lagasetningu og 
þeim ákvæðum, er geti talist góð  ̂undirstaða iil þroska og endurreisnar þeim at- 
vinnuvegi, er engin siðuð þjóð telst mega án vera, en það er landbúnaðurinn.

Eitt af þvi, sem þarf rækilega að athugast i þessari meðferð ræktunar- 
málsins, er fjárhagshliðin. Þau handahófs og kýtingskjör, sem landbúnaðurinn á 
nú við að búa f peningamálunum, þurfa að gerbreytast og sníðast eftir eðli hans 
og ásigkomulagi.

Það er auðvitað, að öll sú lagasetning, sem þörf er á í málefnum land- 
búnaðarins, verður eigi framkvæmd á einu ári, en hins verður að krefjast.að 
strax sje byrjað á því nauðsynlegasta, og svo haldið áfram uns alt er komið i- 
rjett horf,



636 Þingskjal 282—283

Ed. 2 8 2 . B r e y t ln g a r t l l la f fa

við frv. til laga um breyting á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907.

Frá dónis- og kirkjumálaráðherra.

Við 1. gr. Á eftir orðunum »utan kaupstaða« komi; 
ogfckauptúna.

(B. XXXVI, 9).

(C. XXIV, 1).

8 þ .  » 8 8 . T t lla g a

lii þingsályktunar um uppmælingtt og sjókortsgerð af svæðinu fyrir Hðrnttróndum 
og kringum Þarai&tursfjörð.

Flutningsmaður: Jón A. Jónsson.

Alþingi alyktar að skora á rikisstjórnina að hlulast til um, að svæðið 
fyrir Hornströndum og kringum Þaralátursfjórð verði mælt upp og sjókort af 
þvi gert sem fyrst.

G r e i n a r g e r ð .

Skipstjórafjelagið »Bylgjan« á ísafirði befir óskað ntjög eindregið, að jeg 
bæri fram þetta mál.

Ástæðan til þessarar beiðni er sú, að skipstjórar telja brýna þörf á að 
þetta svæði verði kortlagt sem fyrst, sjerstaklega af því á þessum stað er fiskað 
mjög mikið á haldíærum frá því i júli og fram í septembermánuð, en hins vegar 
er þarna óhreint (skerjótt), og þvi er það, að sjómenn, sem ekki eru nákunnugii 
á þessu svæði, geta vart fiskað þar til neinna muna.
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8 þ . 3 9 4 .  B r e y t l i ig a r t l l lö g u r

við tillögu til þingsályktunar um uppmælingu og sjókortsgerð af svæðinu fyrir 
Hornslröndum og kringum Þaralálursfjörð.

Flulningsmenn: Jón Þorláksson og I’órarinn Jónsson.

1. Aftan við tillögugreinina bælist:
og hið sama um skipaleið meðfram Vatnsnesi vestanverðu inn til Hvamms 
tanga.

2. Aftan við fyrirsögnina bætist: 
og við Vatnsnes.

(C. XXIV, 2).

(C. XXIV, 3).

9 þ . 3 8 » . T lö a u k a t l l lö g u r

S við tillögu til þtngsályktunar um uppmælingu og sjókortsgerð af svæðinu fyrir
j Hornströndum og kringum Þaralátursfjörð.

j Frá Magnúsi Pjelurssyni.

| 1. Aftan við tillögugreinina bætist:
Jafnframt skal mæld upp og rannsökuð innsigling á Kollafjórð og Bjarnarfjörð 

j binn syðra, vestanmegin Húnaflóa.
; 2. Aftan við fyrirsögnina bætisl:
! og viðar við Húnaflóa.
j

(B. XXXII. 7).

Kd. 3 9 6 .  H afn arlÖ g

fyiir ísafjörð.

(Afgreidd frá Ed. 24. apríl). 

j 1- g r .

j Til bafnargerðar og hafnarunibóta á ísaflrði veitist úr ríkissjóði einn-
j fjórði hluti kostnaðar, eftir áætlun, sem ríkisstjórnin hefir samþykt, þegar fje
j er veitt til þess i fjárlögum, þó ekki yfir 150000 — eitt hundrað og fimm-
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tíu þúsund — krónur, gegn þreföldu fjárframlagi úr hafnarsjóði ísafjarðar. 
Fje þetta greiðist bæjarstjórn ísafjarðar hlutfallslega við framlag hafnarsjóðs 
til fyrirtækisins árlega.

2. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina, svo langt sem lögsagnar- 

umdæmi ísafjarðar nær, má ekki gera í sjó fram neina bryggju eða önnur 
mannvirki, nje heldur breyta þeim- mannvirkjum, sem nú eru, og ekki fylla 
upp nje dýpka út frá landi, nema samþykki bæjarstjórnar komi til.

Sá, sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni 
beiðni um það, og skal beiðninni Tylgja lýsing á þvi, svo og uppdráttur, ef 
með þykir þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af 
hvoru þeirra el'tir. Hafnarnefndin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er 
ákveður, hvort leyfið skuli veitt, Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskuið 
stjórnarráðsins.

Sá, sem fengið hefir leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að 
halda því svo við, að engin hætta stafi af því.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 10—200 kr., og hafnarnefndin 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

Nú hefir bryggja eða annað mannvirki i sjó fram legið ónotað i 5 ár 
samfleytt, og er þá hafnarnefnd heimilt að lála taka það burt án endurgjalds 
til eiganda.

3. gr.
Bæjarsljórn Isatjarðar hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir 

yfirumsjón stjórnarráðs íslands.

.. . . 4. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd, 

er bæjarstjórn kýs á sama hátt og aðrar nefndir samkvæmt bæjarstjórnarlög- 
um kaupstaðarins.

í hafnarnefnd sitja 5 menn, og sjeu tveir þeirra utan bæjarstjórnar- 
innar. Formaður bæjarstjórnarinnar er einnig formaður hafnarnefndarinnar. 
Enginn getur skorast undan endurkosningu í hafnarnefnd fyr en hann hefir 
setið 6 ár samfleytt í nefndinni.

Nefndin sjer um viðhald og umbætur á bryggjum og mannvirkjuip 
hafnarinnar, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald 
hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnarinnar.

5. gr.
Bæjarstjórnin skipar starfsmenn hafnarinnar, eftir tillögu hafnarnefndar.

6. gr.
Eigum hafnarsjóðs má að eins verja i þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins, og bæjarstjó.rnin hefir ábyrgð á eigum og Qe 
hafnariunar. • • • 'r
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! 7* gi'-
j  Bæjarstjórnin má ekki, án samþykkis stjórnarráðsins, selja eða veð-
i setja fasteignir hafnarsjóðsins eða kaupa nokkra nýja fasteign, taka stærri lán
j  eða lán til lengri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem
j fer í hönd, nje endurnýja slík lán eða fresta borgunartímanum, og ekki held-
j ur gera nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurn-
j ár hrökkvi eigi til að koma þeim í framkvæmd.

j  8. gr.
i Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald mann-
j virkja hafnarinnar og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar, er heimilt að

innheimta gjöld þau, er hjer segir, af skipum og bátum, er hafna sig á hinni 
löggiltu höfn ísafjarðar, eins og takmörk hcnnar eru eða verða ákveðin með 
reglugerð, og farmi þeirra:

1. Lestagjald.
2. Ljósgjald.

j 3. Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá 
| skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki settar
] á land.

4. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggju i lögsagnarumdæminu, 
innan takmarka hafnarinnar.

\ Af bryggjum einstakra manna má gjaldið þó aldrei vera hærra en
helmingur af gjaldi því, er skip greiða fyrir að liggja við bryggjur hafnar- 
sjóðsins. Þó greiða bryggjueigendör ekkert gjald af sínum eigin flski- 
skipum.

5. Festargjald af skipum, er nota festar eða legufæri hafnarinnar.
Gjöld þessi, sem og gjald fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 

skal ákveða með reglugerð, er bæjarstjórn ísafjarðar semur og stjórnarráð ls- 
lands staðfestir, og skal í henni ákveða, hver skuli greiða þau.

Herskip og skemtiskip skulu vera undanþegin lestagjaldi og ljósgjaldi. 
Öll gjöld til hafnarsjóðsins og tekjur hans má taka lögtaki. ^ :

! 9. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

| 10. gr.
j Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir bæjarstjórrl
j frumvarp tll áætlunar um tekjur og gjöld bafnarsjóðsins á komandi ári.
j Áætlun þessa skal ræða á tveimur fundum, á sama hátt og fjárhagsáætlun
j  bæjarsjóðsins, og skal hún fullsamiri fyrir lok nóveriiberinánaðar.

11. gr.
j  Nú hefir bæjarstjórn i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við
j höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar-
j ráðsins þarf til, og skal hún þá senda stjórnarráðinu tillögur um það efni.



Skal það gerí svo tímanlega, ef kostur er, að samþykki stjórnarráðsins geti 
komið til, áður en Qárhagsáætlun hafnarsjóðsins er samin.

12. gr.
Korni það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
upphæðum, ber hafnarnefnd að tilkvnna það bæjarstjórn í tæka tíð. Fallijt 
hún á tiIJögur hafnarnefndarinnar, skal þegar leita samþvkkis stjórnarráðsins 
til þess, að víkja megi frá áælluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje 
stofna til tekjuhallans.

13. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir lok febniarmánaðar,

skal gera reikning yfir tekjnr og gjöld hafnarsjóðs á hinu liðna ári og efna-
hagsreikning hans.

Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og bæjarsjóðs- 
reikningana.

Samrit af reikningnum, eins og hann hefir verið úrsknrðaður af bæjar- 
stjórninni, skal siðan senda stjórnarráðinu.

14. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er bæjarsljórnin semur og

stjórnarráðið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um
hófnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga.

1 reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á henni, 10—500 kr.
Sektir samkvæmt lögum þessum og hafnarreglugerðum renna í 

hafnarsjóð.

15. gr.
Sem almenn lögreglnniál skal með þau mál farið, sem rfsa út af brot- 

um gegn 2. gr. lagn þessara og regiugerðiim þeim, er seltar verða samkvæmt
14. gr. þeirra.

Með lögum þessum eru úr gildi numin öll eldri lagaákvæði viðvikj-
andi Isafjarðarhöfn, er fara í bága við lög þessi.

(C. XXIII, 2).

lid . 2 IT . K r c y t li ig a r ll l la g a

við till. til þingsályktunar um lagasetning búnaðarmála.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Niðurlag lillögugreinarinuar (»lög um ábúð ....... hjúalög«) orðist svo:
og lög um ábúð og meðferð jarða.
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S þ . 2 8 8 .  T il la g a

til þÍDgsályktunar um landsspitala.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

Alþingi skorar á ríkisstjórnina að byrja á byggingu landsspítala sem 
allra fyrst.

G r e i n a r g e r ð .

Nokkur undirbúningur hefir verið hafinn i þessu máli. Meðal annars hefir 
verið keypt lóð undir væntanlegan landsspitala. Ætti því ekki að þurfa að liða 
á löngu þar til byrjað verði á byggingunni. Og tiliagan er fram komin til að 
herða á því, að byrjað verði sem fyrst.

(C. XXV, 1).

(B. XXXVI, 10).

E d. 2 8 0 . L öff

um breyting á lögum um fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907.

(Afgreidd frá Ed. 25. apríl).

1. gr.
í þeim skólahjeruðum, utan kaupstaða, þar sem eru heimangönguskól- 

ar eða settir verða á stofn heimavistarskólar og reglugerð þeirra og hollustuhættir 
samþykt af yfirstjórn fræðslumála, skulu öll börn skólahjeraðsins á skóla- 
skyldualdri njóta þar kenslu að minsta kosti 12 vikur á ári, nema skólanefnd 
veiti undanþágu. Heimilt er þó að ákveða i reglugerð skólans, að þessi skóla- 
skylda skuli einungis ná til 12—14 ára barna, enda sje þá yngri börnum sjeð 
fyrir lögskipaðri fræðslu á annan hátt.

2. gr.
Geti fræðslunefnd sjeð öllum börnum fræðsluhjeraðs á aldrinum 10— 

14 ára fyrir fullnægjándi fræðslu farskólalaust, með eftirlitskennara eða með 
eftirliti sóknarprests eða á annan hátt, er henni það heimilt.

Alþt. 1922. A. (34. löggjafarþing). 81
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3. gr.
Sóknarprestum skal skylt að hafa eftirlit með barnafræðslu, hverjum  

í sínu prestakalli, í samráði við skólanefndir og fræðslunefndir, eftir þvi sem  
önnur embættisstörf þeirra leyfa. Þeir skulu vera prófdómendur við barna- 
próf, hver í sínu prestakalli, en þó skipar yfirstjórn fræðslumála sjerstaka 
prófdómendur, auk prestanna, við barnapróf i kaupstöðum og annarsstaðar 
þar sem fjölment er, svo og þar sem  prestslaust er eða prestaköll mjög víð- 
lend, eftir því sem  henni þykir þörf.

Sóknarprestum ber engin sjerstök borgun fyrir störf samkvæmt þess- 
ari grein.

(C. XIX, 3).

Bd. 9 9 0 .  B r e y t in g a r f i l la g a

við tillögu til þingsályktunar um sögu Alþingis.

Flutningsmenn: S. H. Kvaran, Jóh. Jóhannesson og H. Steinsson. 

Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela forsetum þingsins að undirbúa og leggja fyrir 

næsta þing tillögur um rannsókn og ritun á sögu Alþingis, er verði lokið fyrir 
1930, svo og kostnað við það.

(B. XLVI, 4).

E d . » 9 1 . L ö g

um heimild til undanþágu frá lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutnings- 
bann á áfengi.

(Afgreidd frá Ed. 25. april).

1. gr.
Með konunglegri tilskipun má ákveða, að vín, sem  ekki er i meira en 

21°/o af vinanda (alkohol) að rúmmáli, skuli um eitt ár undanþegin ákvæðum  
laga 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á áfengi, um bann gegn innflutningi, 
veitingu, sölu og flutningi um landið. Enn fremur má i sðm u tilskipun 
ákveða, að m eð reglugerð skuli sett ákvæði til varnar misbrúkun við sölu og
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veitingar þessara vina. Þó mega ákvæði þessi ekki ganga svo langt, að þau 
geri að engu undanþágu vina þessara frá ákvæðum aðflutningsbannlaganna. í 
reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum bennar. í  tilskipuninni 
má og.einnig setja ákvæði um eftirlit m eð innflutningi þessara vína og annað 
þar að lútandi.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

(B. XLIII, 4).

líd . * 9 * .  L ttg

um breytingu á lögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflutningsgjald af síld o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 25. apríl).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Af hverri sildartunnu (108—120 ltr.) skal greiða í rikissjóð 1 kr. 50 aura, 

af hverjum 100 kg. af fóðurmjöli og fóðurkökum 1 kr. og af hverjum 100 kg. af 
áburðarefnum 25 aura.

2. gr.
2 siðari málsgreinar 2. gr. Iaganna eru úr gildi feldar.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(C. XIX, 4).

Ed. 3 9 3 . Þ ln g iá ly k tu n

um sögu Alþingis.

(Afgreidd frá Ed. 25. april).

Alþingi ályktar að heimila stjórninni að láta rannsaka og rita sögu AI- 
þingis. Skal þvi verki lokið fyrir 1930. Ennfremur er stjórninni heimilt að verja 
til þessa Qe úr rikissjóði eftir þörfum.
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(C. XXIII, 3).

líd . 2 9 4 .  Þ ln g s á ly k t n n

um lagasetning búnaðarmála.

(Afgreidd frá Nd. 25. apríl).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa og 
leggja siðan fyrir Alþingi, svo fljótt sem unt er, frv. til laga um heildar- 
skipun mikilvægra búnaðarmála, svo sem ræktunarlög í víðtækri merkingu, 
lög um ábúð og meðferð jarða, svo og hjúalög.

(C. XXII, 2).

§ þ . 2 9 5 . P ln g s á ly k t u n

um rannsókn á máli A. L. Petersens.

(Afgreidd frá Sþ. 25. apríl).

Sameinað Alþingi ályktar að skora á stjórnina að láta rannsaka mál A. 
L. Petersens, fyrrum stöðvarstjóra í Vestmannaeyjum.

(C. XXV. 2).

§ þ . 2 9 0 .  Þ ln g s á ly k t u n

um Iandsspitala.

(Afgreidd frá Sþ. 26. apríl).

Alþingi skorar á rikisstjórnina að byija á byggingu landsspítala sem 
allra fyrst.
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! til Alþingis frá Einari skrifstofustjóra Þorkelssyni.

Reykjavík, 5. apríl 1922.

Það hefir eigi verið ætlan mín að skýra hinu háa Alþingi frá um 
heilsubrest minn og sjúkleika. Hugði jeg það óþarít, þvi að um það mundi 
háttvirtum þingmönnum nægjanlega kunnugt. Hitt var og ekki heldur ætlan 
mín, að lúta að eyrum einstakra þingmanna og túlka á þann hátt mál mitt. í

! það vildi jeg ekki leggja mig og taldi það ósamboðið hlutaðeigendum. En nú
i er þar komið, að góðir menn, sem ekki hafa staðið allfjarri Alþingi, hafa

vakið athygli mína á þvi, að um kunnugleik þingmanna á þessum málum 
mínum mundi mega deila nokkuð brotum. Og ekki mundi alveg óhugsandi, 
að til væri þeir menn, er hygði heilsu minni betur farið en raun er á. Um 
þetta fæ jeg að visu ekki annað borið en það, að þeirri vinsemdar góðgirni 
hefir verið varpað fram við mig, að fyrir því gegndi jeg ekki skrifstofustjórá- 
starfinu, að jeg væri að hvíla mig og »frílysta«.

Jeg tek þvi þann upp, að víkja orðum mínum til hins háa Alþingis 
: . með þessu brjefi mínu og læt fylgja bjálögð 9 skjöl.

Það sýnist, að minni hyggju, liggja allnærri að ætla, að örlögin láti 
þann verða hlut minn, að jeg, sakir stórkostlega skertrar sjónar og gersamlega 
þrotinna starfskrafta, eftir langvarandi heilsuleysi, verði nauðugur viljugur að 
sleppa skrifstofustjórastarfinu á komanda nýári, 1923, og mun mjer um það 
efni nægja að benda til fylgiskjals I.

En jafnframt því að verða að láta þessa getið, vildi jeg og taka fram 
það, sem nú verður talið.

Jeg átti því láni að fagna að vera að eðlisfari hraustbygður og ágæt-
lega heilsugóður, og þessa naut jeg þangað tll í öndverðum janúarmánuði
1918, svo að hvergi skarðaði, hversu sem á reyndi. Að kvöldi 6. janúar það 
ár, rúmri stundu fyrir miðnætti, vildi það slys til hjer í Alþingishúsinu, eins 
og víðar varð þá um bæinn vegna aftaka-frosta, að hitaleiðsla hússins brast á 
fjórum stöðum, og þar að auki vatnsleiðslan, en á var 22 stiga frost. Jeg þarf 
varla að taka það firam, því það ætli öllum heilvita mönnum að vera skiljan- 
legt, að húsið lá undir svo stórfeldum skemdum, báðar neðri bygðir þess, að 
ekki er auðið að vita, hvað úr hefði orðið. Jeg rjeðst því í það með þremur 
dugandi drengjum — að ógleymdri annari mikilsverðri aðstoð — að reyna 
að bjarga húsinu, sem vall og ólgaði alt af vatni, bæði heitu og köldu. Að 
liðinni óttu var björguninni að mestu lokið, hver vatnsdropi ausinn og upp- 
þerraður, og með morgninum var það af hitaleiðslunni, sem enn var heilt, 
tekið til starfa og vatnsleiðslunni borgið. Um þessa tilburði er Jóni skrifstofu- 
stjóra Sigurðssyni manna kunnugast, og svo mönnum Helga Magnússonar,
sem í björguninni stóðu, og Kristjáni Helgasyni miðstöðvarverði þinghússins.
En það fór saman, að björguninni var lokið og hitt, að jeg var algerlega þrot- 
jnn. Jeg hafði gengið svo fast að aflsmunum mínum, að jeg mátti mjer varla

Sþ. 397. Erindi
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lið veita, og svo, var jeg þá búinn að taka mikla ofkæling, að ekki varð þá á 
milli sjeð að dómi læknis. Það mun satt, að jeg væri skyldur til að hlífast i 
engu við að þessari björgun, jafnvel þótt um lif mitt og heilsu væri að tefla. 
En hitt er þá lika jafn-satt, að jeg var ekki likt því búinn að ná bata eftir 
ofkælinguna, þegar gallveikin greip mig haustið 1919, og þá er það engu sið- 
ur satt, að jeg get ekki búist við að lifa svo langa æfi og góða, að jeg fái 
nokkurn tima bætta aflsmuni mína aítur, og loks er það satt, að ekki hefi jeg 
notið eins einasta þakkaryrðis fyrir að standa í þessu björgunarverki.

í ofanverðum októbermánuði 1919 veiktist jeg, að dómi lækna i gall- 
færunum, með svo miklum blóðhita og svo æsilegum kvölum, að jeg vil þar 
um engi orð eftir senda. Lá jeg þá i samfeldar niu vikur, komst á fætur af 
veikum burðum og gegndi störfum mínum á þingi 1920 af lítilli getu. Lifði 
jeg svo við ýmsa vanliðan og margháttaðar þrautir, með samtals 8 vikna 
rúmlegu, auk áður taldra 9 vikna, til þess er jeg fór á spitala undir hnifinn
1. nóvember 1920. Þess skal getið, að jeg lá 19 vikur á spitalanum, var bor- 
inn þaðan heim, ófær og miður máttar, og lá svo heima samfeldar 22 vikur, 
og þar af með látlausum blóðhita frá 6. maí til 20. ágúst. Það sjest af því, 
sem nú var talið, að jeg hefi alls legið rúmfastur 58 vikur, og eru þó ótaldir 
ýmsir legutímar siðan, er vel mundu fylla mánuðinn. — Læt jeg mjer að 
öðru leyti nægja að vísa um þetta alt til fylgiskj. I. með brjefi þessu.

í annan stað vildi jeg láta þess getið, að jeg hefi óskift og samfelt unn- 
ið einungis i þarfir þjóðar og þings frá ársbyrjun 1905. Hefi jeg unnið á öll- 
um þingum siðan 1905, að visu á tveim fyrstu þingunum, 1905 og 1907, sem 
pallavörður, en siðan 1909 óslitið í skrifstofu þingsins. Frá ársbyrjun 1905 og 
til jafnlengdar 1912, eða rúmlega 7 ár, vann jeg allar stundir milli þinga í 
Þjóðskjalasafninu. Par sem jeg og þjóðskjalavörður erum bræður, þá mundi 
það þykja farið aftan að siðunum að leita vottorðs hans um vinnu mína þar. 
Það verður því látið ógert. Hitt þykist jeg mega mæla, að í Þjóðskjalasafninu 
hafi jeg unnið margt þarft, og alt svo, að betur var gert en ógert. Jeg veit 
það, að meðan nokkur örmull er til af Þjóðskjalasafninu, þá megi þar sjá og 
finna allmarga ólygna vottana um það, að þar, hingað og þangað, eru mörg 
viðvikin eftir mig. Og jeg geri ráð fyrir, að svo hafi jeg sorfið þar að sjón 
minni við lestur mórauðra morkinrita, að þar sje að finna rótina að sjónar- 
skemd minni. — í Þjóðskjalasafninu vann jeg alt fyrir ónógan pening og all- 
nokkuð fyrir engan. ölli því það, að alt af var safninu fjevant frá Qárveiting- 
arvaldinu, en ódæmin öll til að vinna, og loks það, að mig langaði til að 
vinna þar sem mest verk og best.

Síðan i þingbyrjun 1913 hefi jeg unnið óskift og óslitið i þarfir Al- 
þingis, og gegnt skrifstofustjórastarfinu óslitið síðan i þingbyrjun 1914, til þess 
er jeg varð af að láta, sjúkur og óvirkur. Jeg fer engum orðum um það, 
hvert starf mitt hafi verið i þarfir Alþingis. Þar um læt jeg mjer nægja að 
visa til ummæla sumra þeirra manna, sem nýtt hafa verk min fyrir þingið, 
eða verið þar samverkamenn mínir, og er þau að finna á fylgiskjölunum 
II—IX með brjefi þessu.

Jeg gat þess i upphafi þessa máls, að það hafi ekki verið ætlan min 
að skýra Alþingi frá heilsubresti minum og sjúkleika. Og jeg læt þess enn 
fremur getið, að jeg ætla ekki með brjefi þessu að leita beinlínis líknar og
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linkindar þingsins mjer til banda. Þar um mun jeg hlíla sjálfdæmi þingsins, 
og sje sómasamlega með sjálfdæmið farið. Skyldi aftur á móti sá blutur upp 
koma, að mót von og trausti allra góðra manna yrði það talið sæmd Alþingis 
samboðið, og sanngirni og rjettlæti með því nógsamlega virðulegur sess valdur, 
að jeg yrði látinn fara á vonarvöl eftir komandi áramót, öryrkja vegna sjón- 
bilunar og þess, að þrotnir eru mjer allir starfskraftar, þá mundi jeg um sinn 
taka þeim úrslitum eins og við horfði, hversu sem mælti um skipast síðar, 
ef j eg yrði þá ofar moldu.

Þau vil jeg að sje lyktarorð þessa máls, að jeg óska þess af heilum 
hug, að enginn sá, sem þessi orð mín sjer eða heyrir, þurfi að þola þvilík 
harmkvæli og þrautir, fjelát og voubrigði, sem á mig hafa lögð verið. En þörf 
væri mjer hins, að góðir menn mætti skilja hvílík sú raun er, og þá um leið 
hver verða muni hlutur minn i íramtiðinn>, yrði mjer nú varpað, allslausum 
öryrkja, út á eyðihjarn örbirgðar og úrræðaleysis.

Virðingarfylst 

E in ar Porkelsson.

Til A lþingis 1922.

Fylgiskjal I.

A frlt.

A. FJELDSTED
Símnefni: Augnlæknirinn Reykjavik, 15. desember ’21

Talsimi 106. Lækjargata 2 & 6 B.

Að beiðni prófessors Guðmundar Magnússonar hefí jeg rannsakað sjón 
skrifstofnstjóra Einars Þorkelssonar, í fyrsta sinn 29. september þ. á. og síðast
12. desember.

Jeg fann greinileg einkenni atrophia nervi optici á báðum augum, og er 
sjónarsviðið þegar mjög aðþrengt á alla vegu, og fremur ágerst þennan tima 
(21/2 mán.). Tel jeg hann af þeim ástæðum ófæran til þess að hafa skrifstofu- 
störf á hendi eins og nú er, og sennilegt að svo verði framvegis.

A. Fjeldsted.
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Herra skrifstofustjóri Einar Þorkelsson lagðist í St. Josephsspitala 1. nóv. 
1920, og gerði jeg holskurð á honum vegna bólgu í gallblöðrunni. Hann var svo 
óheppinn, að gróf i munnvatnskirtlunum beggja megin (parotitis suppurat.) og 
fjekk hann upp úr því blóðeitrun. Var hann lengi þungt haldinn, hafði um tima 
óráð, og fjekk æðabólgu, sem gróf i, á hægra læri. Hann lá í spitalanum þangað 
til 10. mars þ. á. Var hann mjög lasburða, þegar hann fór heim, eins og að 
líkindum ræður, en gróinn. Eftir það notaði hann lengi Massage, og smáliðkaðist, 
svo að hann gat gengið úti, og hefir honum íram að þessu haldið áfram að fara 
fram, þótt hægt gengi.

En það kom í ljós, að hann gat ekki lesið nje skrifað nema í ákveðnum 
stellingum, varð að halda bókinni eða pappírnum, sem hann skrifaði á, á alveg 
sjerstakan hátt; ef hann gerði það ekki, sá hann ekkert. Fjeldsted augnlæknir 
rannsakaði hann og kvað það stafa frá atrophia nervi optici, og við endurnýjaða 
rannsókn fann hann, að sjúkdómurinn hafði ágerst. Nú er það eðli þessarar veiki, 
að þeir partar, sem hafa mist sjón, fá hana ekki aftur.

Fyrir þá sök álít jeg, að hann geti ekki haft skrifstofustörf á hendi 
framvegis.

Reykjavík, 16. des. 1921.

G. Magnússon.

H. SKÚLASON 
augnlæknir.

Kirkjustræti 8 B
Viðtalstími 1—21/*. Reykjavík, 16/i 1922.

Talsimi 955.

Hinn 9. þ. m. og aftur í dag hef jeg eftir beiðni hr. skrifstofustjóra 
Einar Þorkelssonar rannsakað augu hans.

Við rannsóknina hef jeg fundið rýrnun á báðum sjóntaugum (Atrophia
n. optici duplex) á háu stigi, en óvist af hvaða orsökum.

Þar sem sjónin er þegar orðin mikið skert, og almenn líðan sjúklingsins
hvergi nærri í lagi, volta jeg hjer með, að jeg tel hann ófæran til að gegna
nokkrum störfum.

H. Skúlason.

Við undirritaðir teljum nauðsynlegt að herra skrifstofustjóra Einari Þor- 
kelssyni verði veitt 6 —9 mánaða hvíld frá embættisstörfum sinum, sjer til 
heilsubótar.

Reykjavík, n /3 ’22.

Jón Hj. Sigurðsson. Halldór Hansen.
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Herra Einar Þorkelsson skrifstofustjóri heflr atrophia nerví optici á báð- 
um augum. Sjónarsviðið hefir verið að smáþrengjast siðustu mánuðina til febrú- 
arloka, en þá vikkaði það dálitið og stendur nú i stað. Eru því líkindi til þess, 
að það haldist eins og það nú er.

Læt jeg fylgja með teikningu af sjónarsviðinu eins og það nú er hjá 
honum, samanborið við heilbrigð augu.

En sjónin er vel skýr á þeim litla bletti, sem eftir er.
Að öðru leyti vísast til vottorðs mfns frá 15. desember 1921.

Reykjavík, 21. mars 1922.

A. Fjeldsted.

Eins og tekið er fram i vottorði próf. Guðm. Magnússonar kom skrif- 
stofustjóri Einar Porkelsson heim af sjúkrahúsinu 10. mars sl. ár og þá enn 
mjög lasburða. Síðan hefir hann átt við að striða margvislegar afleiðingar af 
blóðeitrun þeirri, er hann fjekk á sjúkrahúsinu.

Auk hinnar miklu sjóndepru hefir hann oftast verið illa haldinn af 
verkjum i höfðinu, meltingðrörðugleikum, helti á hægra fæti, vegna bólguherslis, 
er myndaðist eftir á i hægra læri, og loks allsherjarslappleika, er með köflum 
fylgir þrálátur, en lítill hiti.

Þar eð nú einkenni þessi standa i sambandi við torlæknandi sjúkdóm, 
en skrifstofustjórinn orðinn mjög farinn að heilsu af hans völdum, teljum við 
undirritaðir skrifstofustjórann ekki færan um neina vinnu, hvorki andlega nje 
likamlega, nú i fyrirsjáanlegri framtið.

Reykjavik, **/* '22.

Jón Hj. Sigurðsson. Halldór Hansen.

A lpt 1922. A. (34. löggjafarping). 82
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Það vottast bjer með notarialiter að afrit þelta er orði til orðs samhljóða 
mjer sýndum frumritum.

Notarialskrifstofan í Reykjavík, l/t ’22.

Páll Bjarnason 
ftr.

(L. S.).
Gjald.

f r ík is s j ó ð ...................kr. 2,00
Stirapilgjald ........................... 0,50

Alls kr. 2,50 
Tvær krónur og flmtíu aurar.

Greitt.
Páll Bjarnason.

Fylglskjal II.

ALÞlNGI. Reykjavik, 20. ágúst 1917.

í brjefi, dagsettu 23. f. m„ hafíð þjer, herra skrifstofustjóri, farið þess á 
leit, að yður verði af hálfu Alþiugis veitt 1200 kr. launaviðbót á yfírstandandi 
ári, og sömuleiðis hvort árið á komandi fjárhagstimabili, 1918—19.

Af þeim ástæðum, sem þjer færið til í brjefi yðar, teljum vjer sanngjarnt
og rjettmætt að taka þessa beiðni yðar til greina.

Fyrir þvf samþykkjum vjer og ákveðum, að yður skuli af hálfu Alþingis 
goldnar 1200 kr. til rjettingar á launum yðar — sökum peningaverðfallsins — 
árið 1917, og skuluð þjer halda þeirri sömu launaviðbót, 1200 kr. á ári, út næsta 
fjárhagstímabil, eða til ársloka 1919.

Petta er yður hjer með kunnugt gert, að því viðbættu, að vjer leggjum 
svo fyrir, að þjer skulið fá þessa launabót goldna mánaðarlega með 100 kr. á 
mánuði, i viðbót við föst laun yðar,1) og getið þjer nú þegar fengið ávísaðar 
800 kr. sem uppbót fyrir 8 mánuði á þessu ári (janúar—ágúst).

Loks viljum vjer taka það fram, að þessi launauppbót gildir fyrir yður
einan, en ekki aðra, ef til kæmi að yðar misti við, með þvf að vjer höfum 
i þessari á l ykt un vorr i  mjög svo tekið tilllt til yðar mlkla dngoaðar og 
skyldnrækni’) við þetta starf yðar i þarfír Alþingis.

G. Björnson. Kristinn Danielsson. Ólafur Briem.

Til skrifstofustjóra Alþingis, hr. Einars Porkelssonar.

1) Hjer er átt við laun pau, 2400 kr., sem ákveðin vnru með lögum nr, 29, 3. nóv. 
1915, 11. gr.

2) Leturbreytinguna heti jeg látið gera hjer. E. P.
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V o 11 o r ð .

Að herra Einar Þorkelsson, skrifstofustjóri Alþingis, hafl um þau ár, sem 
jeg var forseti neðri deildar, 19151) —1919, rækt störf sin með stökum dugnaði, 
árvekni og reglusemi, það er hjer með af mjer vottað.

Reykjavík, 4. janúar 1922.

Ólafur Briem,

Fylgiskjal III.

Fyigiskjal IV.

Á Alþingi 1916—17, 1917, 1918 og 1919 vann jeg á skrifslofu þingsins 
við vörsiu og afgreiðslu skjala. Allan þann tima var hr. skrifstofustjóri Einar
Þorkelsson yflrboðari minn. Hann kom fiam við mig, — og jeg tel mjer óhætt
að segja við alla starfsmenn þingsins, — sem ágætur yfírmaður, skýr og ákveð- 
inn, og jafnframt lipur og hagsýnn verkstjórnandi.

Eigi fellur það i minn hlut að leggja dóm á starf sjálfs hans, þar sem
jeg var undirmaður hans. Pó hefði jeg mátt blindur vera, ef jeg hefði eigi veitt
þvi eftirtekt, [hve tilþrifamikill hann var við störfin jafnan, en þó mest þegar
mesl lá á, — og hve fjarri honuin var að hlifa sjálfum sjer við erfíði. Minnist
jeg þessa einkum nú, er jeg sje að heilsa hans er biluð, og uggir mig, að ofur-
kapp hans við skyldustörf sin eigi þar ekki minstan þátt i.

Reykjavik, 4. jan. 1922.

Ingimar Jónsson, 
cand. theol.

Fylglskjal V.

Jeg undirritaður, sem unnið hefí i skrifstofu Alþingis á þingunum
1916—20, og oftast langan tima milli þinga, undir stjórn og handleiðslu Einars 
skrifstofustjóra Þorkelssonar, skal hjer með lýsa yfir því áliti mfnu, að hann hafi 
gegnt störfum^ sínum með frábærri elju og dugnaði, verið bæði stjórnsamur, 
reglusamur og’ vandvirkur, afkastamaður við vinnu og ósjerhlifinn með afbrigðum. 
Hygg jeg, að hann hafi, ekki sist sfðustu árin, þá er heilsa hans fór að bila, 
lagt meira að sjer en hann hefir þolað.

Reykjavík, 14. jan. 1922.

Jón Sigurðsson.

1) Petta er misritun; á að vera 1914. E. P.
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Einar skrifstofustjóri Þorkelsson lætur nú að likindum af starfi sínu, 
sökum vanheilsu. Hefir hann að áliti minu int af hendi mikið starf og merkilegt 
f þágu Alþingis, og þykisl jeg, sem hefi unnið með honum og undir stjórn hans 
á þingunum 1911—1920, og auk þess töluvert milli þinga á sama tímabili, hafa 
haft næg tækifæri til að kynnast starfsháttum hans og stjórnsemi, svo að jeg geti 
þar um borið. Tel jeg hann hafa gegnt starfi sinu með frábærum dugnaði og 
árvekni. Hann var reglufastur og roggsamur stjórnari, lipur í samvinnu og alúð- 
legur i viðmóti, afbrigðilega duglegur verkmaður og ósjerhlifinn, og mun hann 
oft og tiðum hafa lagt á sig meira erfiði og vökur en góðu hófi gegndi fyrir 
heilsu hans, ekki sist hin siðari árin, er hann var farinn að kenna vanheilsu 
þeirrar, sem undanfarið hefir bægt honum frá störfum.

Reykjavík, 18. jan. 1922.

Pjetur Lárusson.

Fyigigfcjal VI.

F y lg lsk ja l Y II.

Árin 1913, 1914 og 1915 vann jeg á skrifstofu Alþingis. Fyrsta árið var 
Einar Þorkelsson skjalavörður skrifstofunnar, en hin tvö siðari árin var hann 
skrifstofustjóri. Höfðum við mikla samvinnu þau ár, og fjekk jeg þvi náin kynni 
af störfum hans. Mjer er ljúft að votta það, að öll störf sín, smá og stór, leysti 
Einar af hendi með óvenjulegri vandvirkni og samviskusemi, elju og dugnaði. í 
stjórn hans á skrifstofunni fór saman strangt eftirlit og frábær samvinnulipurð. 
Alt það erfiði, sem Einar hefír á sig lagt, nætur og daga, til að koma skipulagi 
á skjalasafn þingsins og skrifstofuhald þess, hygg jeg að verði seint fulllaunað.

Reykjavík, 20. jan. 1922.

Pjetur Magnússon.

F y lg isk ja l Y III .

Síðan 1915 hefi jeg undirritaður starfað i skrifstofu Alþingis að meira og 
minna leyti á hverju þingi (nema vetrarþingið 1916—17). Á þinginu 1915 hafði jeg 
á hendi skjalavörslu, en siðan jafnan gerðabókarfærslu og önnur störf i sjálfri 
skrifstofunni. Öll þingin frá 1915, þangað til á siðasta þingi, gegndi Einar Por- 
kelsson skrifstofustjórn þingsins, og hefi jeg þvi allmikið kynst starfi hans i þágu 
Alþingis. Er þar skemst af að segja, að jeg veit ekki mann hafa gengið að dag-
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legum störfum af raeira Qöri og sívakandi áhuga á hverju smáræði, er starfið 
snerti. Því Einar vakti svo yfir öllu, smáu og stóru, að auk verka þeirra, er 
hann annaðist einn, gat hann jafnan, hvar sem stóð, gripið inn i verk aðstoðar' 
manna sinna í skrifstofunni og leyst hvers manns erindi. En sjer i lagi vakti 
hann yfir öllu því, er snerti afgreiðslu eða gang mála i þinginu, enda vann hann, 
þegar svo bar undir, eins á nótt sem degi, til þess að ekkert þingmál þyrfti að 
tefjast stundu lengur í skrifstofunni. Þetta mun og öllum þingmönnum kunnugt, 
og eigi síður ljóst, hversu mikilsvert þetta er fyrir störf þingsins. Við aðstoðar- 
menn sina var Einar jafnan glaður og lipur, sanngjarn og úrskurðargóður um 
hvað eina, sjálfur manna verkhagastur, og kunni lika manna best að meta það, 
sem vel var unnið, og að nota hvern mann til þess, sem honum var hentast að vinna.

Einar Þorkelsson er einn þeirra fáu manna, er ekkert handarvik geta 
unnið nema af alúð og heilum hug, verksins vegna sjálfs, og sem hvorki skeyta 
um áreynslu eða vinnutima, eða hvort starfið er miklu launað eða engu. Hann 
hefir bilað að heilsu fyrir ár fram, og tel jeg vafalaust, að ofmikil störf geti átt 
mikinn þátt i þvi, og svo áskapað hlifðarleysi hans við sjálfan sig við hvaða 
verk sem hann vann. Þvi að á siðari þingunum, eftir að heilsa hans var farin 
að láta undan, vann hann engu siður en áður og hlifði sjer hvergi.

Reykjavik, i janúarmánuði 1922.

Heigi Hjörvar.

F y lg isk ja l IX .

Jeg undirritaður var skrifstofustjóri Alþingis 1909 og 1911. Sömuleiðis 
var jeg ritari á skrifstofu Alþingis 1912. Um Alþingistímann þessi ár var jeg í 
samvinnu við hr. Einar Þorkelsson, sem verið hefir skrifstofustjóri Alþingis 
nokkur siðustu árin. Um þá samvinnu hefi jeg i stuttu máli það að segja, að 
þekking hans á öllu, sem að skrifstofustörfunum laut, var frábær, og ekki siður 
ósjerhlifni hans og það kapp, sem hann lagði á, að öll þau störf færu sem best 
úr hendi.

P. t. Kaupmannahöfn, 24. febr. 1922.

Einar H. Kvaran.
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Fastanefndir Ed,: Fjárhagsnefnd.

1.
Fa.sta.nefndtr.

(16. gr. laga nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis).

A .
É e f r l  d e tld .

1. F j á r h a g s n e f n d :
Sigurður Eggerz,
Guðjón Guðlaugsson, fundaskrifari,
Guðmundur Ólafsson, formaður.

Sigurður Eggerz gekk úr nefndinni 7. mars, er hann varð forsætisráð- 
herra, en í hans stað var kosinn i nefndina 10. mars

Sigurður Hjörleifsson Kvaran.
Til hennar visað:

1. Frv, til laga um prestsmötu af Grund í Eyjafirði (23*, n. 60).
Framsögum.: Guðjón Guðlaugsson.

2. Frv. til laga um skattmat fasteigna (11, n. 107).
Framsögum.: Guðjón Guðlaugsson.

3. Frv. til laga um að fella niðurprentun á umræðuparti Alþingistiðindanna (22,
n. 133).

Framsögum.: Sigurður Hjörleifsson Kvaran.
4. Frv. til laga um lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum og salti (73, n. 106).

Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
5. Frv- til laga um að veita rikinu einkarjett til þess að selja alt silfurberg, sem

unnið verður á íslandi (96, n. 186).
Framsögum.: Sigurður Hjörleifsson Kvaran.

6. Frv. til laga um breytingu á og viðauka við lög nr. 6, 31. mai 1921
útgáfa lslandsbanka] (130, n. 237).

Framsögum.: Sigurður Hjörleifsson Kvaran.
7. Frv. til laga um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum i Húsavikurhreppi

(169, n. 185).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.

8. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 60, 27. júni 1921, um útflutningsgjald
af síld o. fl. (196, n. 253).

Framsögum.: Sigurður Hjörleifsson Kvaran.

*) Tölur innan sviga tákna númer á þingskjölum, og eru ekki talin önnur ping- 
skjalanúraer en pau, sem málid bar, pá er pvi var til nefndar visað, svo og pau, er nefnd- 
arálit (skammstafað: n.) hlutu. Sama er að segja um mál pau, er nefndirnar flytja.



9. F rv .  til laga u m  fram leng ing  á gildi iaga u m  ú tf lu tn ingsg ja ld  (15, n. 218).
F ram sö g u m .:  G u ð m u n d u r  Ó lafsson.

10. F rv .  til laga u m  v ið a u k a  við lög n r .  60, ,27 . jú n í  1921, um  ú tf lu tn ingsg ja ld  
a f  s ild o. fl. (203).

(N efn d a rá l i t  k o m  ekki).

2.  F j á r v e i t i n g a n e / n d :

J ó h a n n e s  J ó h a n n e s s o n ,  fo rm að u r ,
E in a r  Á rnason ,
H a l ld ó r  S teinsson, fundask rifa r i ,
S igurjón  F rið jó n sso n ,
H jö r tu r  S norrason .

Til  hennar visað:
F rv . til f járlaga fyrir  á r ið  1923 (173, n. 222).

F ra m sö g u m .:  H a l ld ó r  S teinsson.

3. S a m g ö n g u m á l a n e f n d :

G uðjón  G uðlaugsson ,
H jö r tu r  S no rrason ,
H a l ld ó r  Steinsson, fo rm að u r ,
S ig u rð u r  H jörle ifsson K varan ,
G u ð m u n d n r  G uðflnnsson, fundaskrifa r i .

Til  hennar vísað:
1. F rv . til laga  u m  brey ting  á lögum  nr.  57, 22. nóv. 1907, u m  vegi (48, n. 135). 

F ram sö g u m .:  G u ð m u n d u r  G uðflnnsson.
Nefndin gekk í s a m v in n u  við  sa m g ö n g u m á la n e fn d  neðri  de ildar. 

S a m v in n u n e fn d in  k a u s  sjer
fo rm a n n  H a lld ó r  S teinsson  og 
fu n d a sk r i fa ra  M agnús  Jó n sso n .

Samvinnunefndin tók til ihugunar:
13. gr. C. í frv. til f já r laga  fy r ir  á r ið  1923 (173, n. 216).

F ra m sö g u m . í Ed .:  G uðjón  G uðlaugsson .

4. L a n d b ú n a ð a r n e f n d :

S igurðu r  Jó n sso n ,
G u ð m u n d u r  Ó lafsson , fu n d ask r ifa r i ,
H jö r tu r  S n o r ra so n ,  fo rm að u r .

Til hennar visað:
1. F rv .  til laga  u m  brey ting  á sv e i ta rs t jó rn a r lö g u m  frá  10. nóv. 1905 (44).

(N efn d a rá l i t  ko m  ekki, en  n e fnd in  flutti ný t t  frv. sam n efn t) .
2. Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  bað ly f jagerð  in n a n la n d s  (180, n . 254).

F ra m s ö g u m .:  S ig u rð u r  Jó n sso n .
Nefndin flutti:

F rv . tii laga u m  brey ting  á sve ita rs t jó rn a r lö g u m  frá 10. nóv. 1905 (86, n. 250). 
F ra m sö g u m .:  G u ð m u n d u r  Ólafsson.
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5. S j á v a r n t v e g s n e f n d :  .
B jörn  K ris t jánsson , fo rm að u r ,
K arl E in a rs so n ,  fundask rifa r i ,
E in a r  Á rnason .

Til  hennar visað:
1. F rv .  til laga u m  einkaleyfi (7 , n. 101).

F ra m sö g u m .:  K arl  E in a rs so n .
2. F rv .  til laga u m  eftirlit m eð  sk ip u m  og b á tu m  og öryggi þe ir ra  (183, n. 249).

F ra m sö g u m .:  Karl E in a r s so n .
3. F rv .  til laga u m  rje tt  til f iskiveiða í landhe lg i  (210, n. 252).

F ra m sö g u m .:  K arl E in a rs so n .
4. F rv .  til h a fn a r la g a  fyrir  ísa fjörð  (217, n. 264).

F ram sö g u m .:  Karl E in a rs so n .

6, M e n t a m á l a n e f n d :

S ig u rð u r  Jó n sso n ,
G u ð m u n d u r  G uðfinnsson , fundask r ifa r i ,
K arl  E in a rs so n ,  fo rm að u r .

Ti l  hennar vísað:
1. F rv .  til laga u m  p res ta  þ jó ð k i rk ju n n a r  og p ró fa s ta  (3 , n. 142).

F ram sö g u m .:  G u ð m u n d u r  G uðfinnsson .
2. F rv .  til laga u m  k ens lu  h e y rn a r -  og m á iley s in g ja  (156, n . 277).

F ra m sö g u m .:  K arl E in a rs so n ,
3. F rv .  til laga u m  brey ting  á lögum  u m  fræ ðslu  b a rn a ,  frá  22. nóv . 1907 (241,

n. 260).
F ra m sö g u m .:  S ig u rð u r  Jó n sso n .

7. A l l s h e r j a r n e f n d :

J ó h a n n e s  Jó h a n n e s s o n ,
S ig u rð u r  H jörleifsson K v a ran ,  fu n d ask r ifa r i ,
S igurjón  F r ið jó n sso n ,  fo rm að u r .

Til  hennar visað:
1. F rv .  til laga  u m  h i tu n  k i rk n a  (9 , n . 52).

F ram sö g u m .:  S igurjón  F r ið jó n sso n .
2. F rv .  til laga u m  lögfy lg jur  h jó n a b a n d s  (2 , n. 277).

F ra m sö g u m .:  J ó h a n n e s  Jó h a n n e s s o n .
3. F rv . til a tv in n u la g a  (4 ,  n . 278).

F ra m sö g u m .:  J ó h a n n e s  J ó h a n n e sso n .
4. F rv . til laga  u m  b rey ting  á a lm e n n u m  v iðsk if ta lögum , n r .  31, 11. júlí 1911

(6, n. 35).
F ra m sö g u m .:  J ó h a n n e s  Jó h a n n e s so n .

5. F rv .  til laga u m  v e r s lu n a rsk ý rs lu r  (10 , n . 42).
F ram sö g u m .:  S igurjón  F rið jó n sso n .

6. F rv .  til laga  u m  skifting H ú n a v a tn s sý s ln a  i tvö  k jö rd æ m i (28, n . 134).
F ra m sö g u m .:  S ig u rð u r  H jörle ifsson  K v a ran .
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7. F rv .  til laga u m  brey ting  á lögum  u m  d ý ra v e rn d u n ,  3. nóv. 1915 (46, n. 138),
F ram sö g u m .:  S igurjón  F rið jónsson .

8. F rv . til iaga u m  að ieggja  jö rð in a  B a k k a  m e ð  T rö l lak o t i  i T jö rn esh rep p i  í
S u ð u r-Þ in g ey ja rsý s lu  u n d i r  sveitarfjelag H ú sa v ík u rh re p p s  (74, n. 198). 

F ram sö g u m .:  S igurjón  F rið jónsson .
9. F rv . til laga u m  b rey ting  á  t i lsk ip u n  u m  b æ ja rs t jó rn  i k a u p s ta ð n u m  Reykja-

vík, 20. ap r i l  1872 (39, n. 158).
F ra m sö g u m .:  S igurjón  F rið jónsson .

10. F rv . til laga u m  á k v ö rð u n  V ers lu n a r ló ð a r in n ar  i B o lungarv ik  i l ló lsh re p p i  (85).
(N e fn d a rá l i t  ko m  ekki, en m álið  v a r  tekið  á d a g sk rá  m eð sa m -  

þ yk k i  n e fn d a r in n a r ) .
11. F rv .  til laga u m  b rey ting  á lögum  nr. 75, 22. nóv. 1907, u m  b æ ja rs t jó rn  i

H afnarf irð i  (155, n. 182).
F ram sö g u m .:  S igurjón  F rið jó n sso n .

12. Frv . til laga u m  b rey ting  á lögum  nr.  34, 22. nóv. 1918, u m  sk e m ta n a sk a t t
(132, n . 219).

F ram sö g u m .:  S ig u rð u r  H jörleifsson K varan .
13. F rv .  til laga um  sam eign  r ik iss jóðs og bæ ja rs jó ð s  V es tm an n aey ja  á Vest-

m a n n a e y ja jö rð u m  o. fl. (193).
(N efn d a rá l i t  k o m  ekki) .

14. F rv .  til laga um  sö n n u n  fyrir  d a u ð a  m a n n a ,  sem ætla  m á  að farist  hafi af
slysum  (184, n. 228).

F ra m sö g u m .:  J ó h a n n e s  J ó h a n n e sso n .

B .
í  neA rl d e lld .

í .  F j á r h a g s n e f n d :
M agnús K ris tjánsson , fo rm að u r ,
J ó n  A uðu n n  Jó n sso n ,  fundask rifa r i ,
J a k o b  Möller,
Þo rle ifu r  G u ð m u n d sso n ,
J ó n  B aldv insson .

Til hennar vlsað:
1. F rv .  til laga um  s k a t tm a t  faste igna (11, n. 32 og 152).

F ram sö g u m .:  Jó n  A u ð u n n  Jó n sso n .
2. F rv .  til laga u m  læ k k u n  á aðflu tn ingsgja ld i a f  k o lu m  og salti (13, n. 56).

F ra m sö g u m .:  J a k o b  Möller.
3. F rv .  til laga  u m  b rey ting  á lögum  nr.  60, 27. jú n í  1921, u m  ú tf lu tn ingsg ja ld

af síld o. fl. (14, n. 40).
F ra m sö g u m .:  M agnús  K ris tjánsson .

4. F rv .  til laga u m  fram leng ing  á gildi laga u m  ú tf lu tn ingsg ja ld  (15, n. 151).
F ra m sö g u m .:  M agnús  K ris tjánsson .

5. F rv .  til iaga um  að fella n ið u r  p re n tu n  á u m ræ ð u p a r t i  A lþ ing is t íð indanna
(22, n. 63 (m in n i  hl.), n. 65 (m e ir i  h l .)) .

F ra m sö g u m .  meiri hl.: J a k o b  Möller.
F ra m sö g u m . m in n i  hl.: Þ o rle ifu r  G u ð m u n d sso n .
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6. F rv .  til laga um  b rey ting  á og v ið a u k a  við lög n r .  6, 31. m a í  1921 [Seðla-
útgáfa Islandsbanka]. (19, n. 121).

F ra m sö g u m .:  M agnús K ris tjánsson .
7. F rv .  til laga u m  ska tt  til sve itars jóðs a f  ló ð u m  og len d u m  í H ú sa v ík u rh re p p i

(75, n. 140).
F ra m sö g u m .:  J ó n  B a ldv insson .

8. F rv .  til laga u m  p re s tsm ö tu  af G ru n d  í Eyjafirð i (75, n. 123).
F ram sö g u m .:  Þ o rle ifu r  G uðm undssoD .

9. F rv .  til laga u m  b rey ting  á lögum  nr. 36, 28. nóv . 1919, u m  þ in g fa ra rk au p
a lþ in g ism a n n a  (120, n. 266 (m e ir i  h l.) ,  n. 267 (m in n i  h l.)) .

F ra m sö g u m . m eiri  hl.: J a k o b  Möller.
F ra m sö g u m . m in n i  hl.: J ó n  A u ð u n n  Jón sso n .

2. F f á r v e i t i n g a n e f n d :
Þorle ifu r  J ó n s so n ,  ío rm a ð u r ,
Þ ó ra r in n  Jó n sso n ,
B ja rn i  Jó n sso n ,
P je tu r  O ttesen,
M agnús  P je tu rsson ,  fundask r ifa r i ,
J ó n  S igurðsson ,
E i r ík u r  E in a rs so n .

Til hennar vísað:
F rv .  til f járlaga fyrir  á r ið  1923 (1, n. 127).

F ra m sö g u m . fyrri hl.: M agnús P je tu rsson ,
F ra m sö g u m .  síðari hl.: B ja rn i  Jó n sso n .

Nefndin flutti:
1. F rv . til laga um  frestun  á f r a m k v æ m d  laga n m  fræ ðslu  b a rn a ,  22. nóv.

1907, og laga u m  b rey ting  á þeim  lögum , 24. sept. 1918, og laga um  
sk ip u n  b a rn a k e n n a ra  og la u n  þe irra ,  28. nóv. 1919 (58).

F ra m sö g u m .:  B ja rn i  Jón sso n .
2. F rv .  til laga u m  að veita r ík in u  e inkarje t t  til þess að  selja alt s i lfurberg , sem

u n n ið  v e rð u r  á í s lan d i  (96).
F ram sö g u m .:  B ja rn i  Jó n sso n .

3. Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  ra n n s ó k n  á s k a ð a b ó ta m á l i  A. L. P e te rsens  (178).
F ram sö g u m .:  M agnús P je tursson .

4. Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  ra n n s ó k n  á m áli  Á rna  T h e ó d ó rs  P je tu rs so n a r  (179).
F ram sö g u m .:  B ja rn i  Jó n sso n .

3. S a m g ö n g u m á l a n e f n d :
Þo rs te in n  M. Jó n sso n ,
H á k o n  K ristófersson,
Sveinn Ó lafsson , fo rm að u r ,
S igu rðu r  S tefánsson,
M agnús P je tu rsson ,  fun d ask r ifa r i .



1 m a rs m á n u ð i  v a r  M agnús P je tu rsson  s jú k u r  u m  hrið ,  og gat því ekki 
s in t  þ ings tö rfum . E n  23. m a rs  tók  sæti i ne fnd inn i  i h a n s  s tað

M agnús  J ó n s s o n  
og tók  við sk r ifa ras ta rf inu .

Til n e fn d a r in n a r  var engu m áli  visað.
N efn d in  átti s a m v in n u  viö s a m g ö n g u m á la n e fn d  efii deildar, svo sem fyr 

er sagt, þ a r  sem  ræ ð ir  u m  sa m g ö n g u m á la n e fn d  efri deildar.

4. L a n d b ú n a ð a r n e f n d :

Stefán S tefánsson, fo rm að u r ,
P ó ra r in n  Jó n sso n ,  fundaskrifa r i ,
E i r ik u r  E in a rs so n ,
P je tu r  Pórðarson,
Porle ifu r  Jó n sso n .

Til hennar visað:
1. F rv .  til laga um  brey ting  á lö g u m  u m  b ja rg ráð as jó ð  fs lands ,  nr. 45, 10. nóv.

1913 (50).
(N efndará) i t  k o m  ekki).

2. F rv . til laga u m  b rey ting  á sv e i ta rs t jó rn a r lö g u m  frá 10. nóv. 1905. (111, n. 200).
F ram sögurn .:  Porle ifu r  Jó n sso n .

Nefndin fluVi:
Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  baðlyQ agerð  in n a n la n d s  (180, n. 187). 

F ram sö g u m .:  Þ ó ra r in n  Jó n sso n .

5. S j á v a r ú t v e g s n e f n d :

M agnús  K ris t jánsson , fo rm að u r ,
Einar Þorgilsson,
M agnús Jó n sso n ,
ó l a f u r  P ro p p é ,  fu n d ask r ifa r i ,
J ó n  B aldvinsson .

Til  hennar visað:
1. F rv .  til laga  u m  rjett  til f iskiveiða i landhe lg i  (18, n. 188).

F ram sö g u m .:  E in a r  Þorg ilsson .
2. F rv .  til laga u m  b rey tingu  á lögum  nr. 42, 3. nóv. 1915, um  a tv in n u  við

siglingar (87, n. 149).
F ram sö g u m .:  Ó la fu r  P ro p p é .

3. F rv . til h a fn a r lag a  fyrir lsa f jö rð  (103, n . 174).
F ram sö g u m .:  M agnús Jó n sso n .

Nefndin fíutti:
1. Tili. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  landhe lg isgæ slu  (51).

F ram sö g u m .:  M agnús  K ris tjánsson .
2. F rv .  til laga u m  fisk im at (83).

F ram sö g u m .:  Ó la fu r  P roppé .
3. Frv. til laga um eftirlit með skipum og bátum og óryggi þeirra (183).

F ram sö g u m .:  J ó n  B aldv insson ,
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6. M e n t a m á l a n e f n d :
Þ o rs te in n  J ó n sso n ,  fo rm að u r ,
G u n n a r  S igurðsson ,
Sveinn O lafsson ,
S ig u rð u r  S tefánsson ,
J ó n  Þorláksson, fundaskrifari.

Til  hennar visað:
1. Frv. tíl laga um fræðsiu ba'rna ( 5 ) .

(N efn d a rá l i t  k o m  ekki).
2. F rv .  til laga um  k e n n a ra sk ó ia  (8, n. 67).

F ra m s ö g u m .:  J ó n  Þorláksson.
3. F rv .  til laga u m  h in n  læ rða  skóla  í R eykjav ik  (16).

(N efn d a rá l i t  k o m  ekki).
Nefndin flutti:

1. F rv , til laga  um  brey ting  á lögum  um  fræðslu  b a rn a ,  frá 22. nóv. 1907 (129).
F ra m sö g u m .)  Þorsteinn Jó n sso n .

2. F rv .  til laga u m  kenslu  h e y rn a r -  og m álleysingja  (156).
Framsögum.: Jón Þorláksson.

7. A l l s h e r j a r n e f n d :

Stefán S te fánssen , fu rm að u r ,
G u n n a r  S igurðsson ,
Rjörn  H allsson ,
Einar Þorgilsson,
Jón Þorláksson, lundaskrifari.

Til hennar visað:
1. F rv .  til laga u m  he im ild  til sö lu  þ jó ð ja rð a r in n a r  S a u ð a r  (27, n. 41).

F ra m sö g u m .:  J ó n  Þorláksson.
2. F rv .  tíl laga u m  skifting H ú n av a tn s sý s ln a  í tvö k jö rd æ m i (28, n. 45).

F ra m sö g u m .:  Slefán Stefánsson.
3. F rv .  til laga u m  fjárhagsár ríkissjóðs (33, n. 78).

F ra m sö g u m .:  J ó n  Þorláksson.
4. F rv . til laga  u m  sam ein ing  D alasýs lu  og S tra n d a sý s iu  (31, n. 91).

F ra m sö g u m .:  J ó n  Þorláksson.
5. F r r .  til laga um  kosn ing  þ in g m a n n s  fyrir H a fn a r l ja rð a rk a u p s ta ð  og skifting

G ullb r ingu-  og K jósarsýslu  í tvö k jö rd æ m i (34, n. 109 ( tn ín n í  h l.) ,  n. 
114 (m e ir i  h l.)) .

b’ramscfgum. m eiri  h l . :  G u n n a r  S igurðsson .
Framsögum. minni hl.: Einar Þorgilsson.

6. F rv .  ttl laga um  brey ting  á t i lsk ipun  u m  b æ ja rs t jó rn  i k a u p s ta ð n u m  Reykja-
vík, 20. apríl 1872 (39, n. 90 (m eiri  hl.) ,  n. 104 (m in n i  h l.)) .  

F ram sö g u m . mciri hl.:  J ó n  Þ or láksson .
F ra m sö g u m . m inn i hl.: G u n n a r  S igurðsson .

7. F rv .  til laga u m  brey ting  á lögum  nr. 49, frá 30. nóv. 1914 [Bœjarsijórn i
Reykjavik) (43, n. 92).

F r a m s ö g u m . : J ó n  Þorlákason.
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F aslanefndir Nd.: Allshcrjarnefnd; — Vinnunefndir beggja deilda.

8. F rv .  tii iaga u tn  b rey t in g u  á a lm e n n m n  v iðsk if ta lögum , n r .  31, 11. jú l í  1911
(6, n. 118).

F ra m sö g u m .:  G u n n a r  S igurðsson .
9. F rv . til iaga u m  b rey tingu  á lögum  u m  d ý ra v e rn d u n ,  3. nóv. 1915 (46,

n. 76).
F ra m sö g u m ,:  S tefán  S tefánsson.

10. F rv .  til laga u m  brey ting  á  lögum  nr. 22, 6. ok t.  1919, u m  h æ s ta r je t t  (49, n.
161 (m e ir i  hl.), n. 209 (m in n i  h l.)) .

F ra m sð g u m . meiri hl.:  J ó n  Þorláksson.
F ra m sö g u m . m in n i  h l.:  G u n n a r  Sigurðsson .

11. F rv .  til laga um  að  leggja j a r ð i r n a r  Á rbæ  og Á rlún  i M osfellshreppi og Breið-
holt,  B ústað i  og E ið i í S e l t ja rn a rn esh rep p i  u n d i r  lög sag n aru in d æ m i og 
bæ jarfje lag  R eyk jav ik u r  (55).

(N e fn d a rá l i t  k o m  ekki) .
12. F rv . til laga u m  v e rs lu n a rsk ý rs lu r  (53, □. 124).

F ra m s ö g u m .:  E in a r  Þorg ilsson .
13. F rv . til laga u m  að  leggja jö rð ina . B a k k a  m eð  T rö llako ti  i T jö rn e sh re p p i  i

S u ð u r-Þ in g ey ja rsý s lu  u n d i r  sveitarfjelag H ú sa v ik u rh re p p s  (74, n . 93). 
F ra m sö g u m .:  B jó rn  H allsson.

14. F rv .  til laga u m  sö n n u n  fyrir  d a u ð a  sæ tý n d ra  m a n n a  f — ------------------------------
n ian n a ,  sem  æ tla  m á  að fa ris t  hafi af s lysum ] (84, n. 163).

F ra m s ö g u m .:  G u n n a r  S igurðsson.
15. F rv .  til laga u m  b rey ling  á lögum  nr .  75, 22. nóv . 1907, u m  b æ ja rs t jó rn  i

H afnarfirð i (89, n. 141).
F ra m s ö g u m .:  E in a r  Þorgilsson.

16. F rv .  til laga um  sölu  á þ jóð jö rð inn i  B orðeyri i S tra n d a sý s lu  (100, n. 139).
F ra m s ö g u m .:  J ó n  Þorláksson.

17. F rv .  til laga um  einkaleyfi (112).
(N efn d a rá l i t  k o m  ekk i) .
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C .
1/ ln n u n e fn ð !  r.

Auk f ra m a n ta i in n a  nefnda  sk ip u ð u  fo rm eu u  fas tanefnda , forseti og 
fyrri varaforse ti  e ina nefnd  i h v o rr i  deild, vinnunefnd. í þeim  n e fn d u m  á ttu  
þessir  sæ ti:

t  efri deild:
G u ð m u n d u r  B jornson , forseti, s já lfk jö r inn  fo rm a ð u r  n e fn d a r in n a r ,  
G u ð m u n d u r  Ó lafsson , fyrri varaforse ti  og fo rm a ð u r  f já rh ag sn efn d ar ,  
J ó h a n n e s  J ó h a n n e s so n ,  fo rm a ð u r  f já rve it inganefndar ,
H a lldó r  S teinsson, fo rm a ð u r  s a m g ö n g u m á la n e fn d a r ,
H jö r tu r  S n o rra so n ,  fo rm a ð u r  la n d b ú n a ð a rn e fn d a r ,
B jö rn  KrÍ8tjánsson, fo rm a ð u r  s jáva rú tvegsnefndar ,
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Karl E in a rs so n ,  fo rm a ð u r  m e n ta m á la n e fn d a r ,
S igurjón  F r ið jó n sso n ,  fo rm a ð u r  a l l sh e r ja m e fn d a r .

/  neðri deild:
Benedik t Sveinsson, forseli, s já lfk jö r inn  fo rm a ð u r  n e f n d a r in n a i ,
Þ o rle ifu r  Jó n sso n ,  fyrri varaforse ti  og fo rm a ð u r  f já rve it inganefndar ,  
M agnús  K ris t jánsson , fo rm a ð u r  f já rb ag sn e fn d ar  og  s jáva rú tvegsnefndar ,  
Sveinn  Ólafsson, fo rm a ð u r  sa m g ö n g u m á la n e fn d a r ,
Stefán S tefánsson, fo rm a ð u r  l a n d b ú n a ð a rn e fn d a r  og a l lshe r ja rne fndar ,  
Þorsteiun Jó n sso n ,  fo rm a ð u r  m e n ta m á la n e fn d a r .

V in n u n efn d ir  gerðu  sk rá  u m  fu n d a t ím a  og fu n d as tað i  fas tanefnda , er 
fjö lrituð  var  og ú lbý tt  m eðal  þ in g m a n n a .

3 .

Lausanefndir.
(16. gr. þ in g sk a p a n n a ) .

A.
t  e fr l  d e lld .

V i ð s k i f t a m á l a n e f n d :
H alld ó r  Steinsson, fo rm að u r ,
Sigurjón  F r ið jó n sso n ,
B jörn  K ris t jánsson ,
S ig u rð u r  Eggerz,
S ig u rð u r  Jó n s so n ,  fundask rifa r i .

Nefndin kosin samkvœmt  
till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  sk ip u u  v ið sk if tane fndar  (37), er s a m þ y k t  v a r  í 

E d . 24. febrúar.
S ig u rð u r  Eggerz gekk ú r  ne fnd inn i  7. m ars ,  er h a n n  v a rð  fo rsæ tis ráð-  

h e r ra ,  en i h a n s  s tað  var  kos inn  í n e fnd ina  10. m a rs  
Karl E in a rsso n .

Nefndin  gekk  i s a m v in n u  við v ið sk if tam álanefnd  neð r i  deildar. 
S a m v in n u n e fn d in  k a u s  sjer

fo rm a n n  H a l ld ó r  S te insson  og 
fu n d a sk r ifa ra  Ó la f  P roppé .

Samvinnunefndin tók til íhugunar:
1. F rv .  til laga u m  b rey ting  á lögum  14. nóv. 1917, u m  að flu tn in g sb an n  á á- 

fengi (36).
(N efndará l i t  k o m  ekki, en sa m v in n u n e fn d in  flutti ný tt  frv, á 

þsk j .  263).
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L ausanefndir i E d .: Viðskiftamálanefnd; — í N d.: Vatnamála- og viðsklftamálanefndir.

2. F rv .  til m y n ta lag a  (69, n. 137).
( í  þessu  m áli  var eigi k o s in n  f ram sögum . i E d .)

3. Till. til þ in g sá ly k tu n a r  um  in n len d a  sk if t im ynt.
F ra m sö g u m . i E d .:  H a l ld ó r  S teinsson.

Samvinnunefndin fiutti:
1. F rv .  til laga u m  sk ip u n  m a tsn e fn d a r  á e r len d u m  gjaldeyri (202).

( í  þessu  m áli  v a r  eigi k o s in n  f ram sögum . i E d .)
2. F rv .  til iaga u m  he im ild  til u n d a n þ á g u  frá lögum  nr .  91, 14. nóv. 1917, um

að f lu tn in g sb an n  á áfengi (263).
F ra m sö g u m . í E d .:  H a l ld ó r  Steinsson.

Minni hluti samvinnunefndarinnar flutti i N d . :
Frv . til laga  u m  he im ild  til in n f lu tn in g sb an n s  og g ja ld ey r is ráð s ta fan a  (194, 

n. 206 (m eir i  h l .)) .
(E k k i  ko s in n  fram sögum . í Ed .) .

Meiri htuti samvinnunefndarinnar flutti i Sþ 
Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  la n d sv e rs lu n in a  (269).

F ra m sö g u m .:  Ó la fu r  P roppé .
Minni hluti samvinnunefndarinnar flutti i Sþ.:

Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  la n d sv e rs lu n in a  (270).
F ra m s ö g u m .:  S igurjón  F rið jó n sso n .

B .
É n e ð r l  d e lld .

f. V a t n a m á l a n e f n d :
J ó n  Porláksson, fundaskrifari, 
Sveinn  Ólafsson,
B jarn i  Jó n sso n ,
Porle ifu r  G u ð m u n d sso n ,  
G u n n a r  S igurðsson ,
P je tu r  Pórðarson,
J a k o b  Möller, fo rm að u r .

Nefndin kosin til að ihaga:
Frv . til va tna laga  (12).

(N efn d a rá l i t  kom  ekki).
Til hennar siðan visað:

1. F rv .  til laga u m  va tnsorkusjerleyfi  (17).
(N efn d a rá l i t  k o m  ekki).

2. F rv . til laga u m  sjerleyfi til v a tu a v irk ju n a r  (71).
(N efn d a rá l i t  ko m  ekki).

2. V i ð s k i f t a m á l a n e f n d :
E in a r  Porgilsson,
Þ o rs te in n  Jón sso n ,
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L am an efn d ir í N d.: Viðskiflamálanelntl; — i S þ .: Kjftrbriefanefnd,

M agnús Jó n sso n ,
Ó la fu r  P ro p p é ,  fu u d ask r ifa r i ,
Sveinn Ólafsson , fo rm að u r ,
J ó n  A u ð u n n  Jó n sso n ,
P je tu r  P ó rðarson .

Nefndin kosin samkoœmt  
till. til þ in g sá ly k tu n a r  um  sk ip u n  v ið sk i t ta m á la n e fn d a r  (25), er s a m þ y k t  var 

i Nd. 24. febrúar.
Þ o rs te inn  Jó n sso n  gekk ú r  n e fnd inn i  7. m ars ,  en saeti h a n s  í nefnd- 

inni tók  s a m a  dag
Ingólfur  B ja rn a rso n .

Til hennar oisað:
1. F rv . til laga u m  b rey ting  á löguin 14. nóv. 1917, um  að f lu tn ingsbann  á

áfengi (36).
(N efn d a rá l i t  kom  ekki) .

2. Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  in n len d a  sk if t im ynt (30, n. 119).
F ra m sö g u m .:  M aguús Jónsson .

3. F rv .  til m y n tlag a  (69, n. 137).
F ram sö g u m .:  J ó n  A u ð u n n  Jó n sso n .

Pess  e r  á ð u r  getið, að  n e fnd in  á tt i  s a m v in n u  við v iðsk if tam álanefnd  efri 
d e i ld a r  u m  ofangre ind  3 m á l  (s já  V iðsk if tam álanefnd  Gd.). Gr þ a r  og sagt 
frá ko sn in g u  fo rm an n s  og fu n d a sk r i fa ra  i þe irr i  sam v in n u n e fn d .  P a r  eru  og 
t i lg re ind  þ a u  m ál, er sam v in n u n e fn d in  flutti. E r u  þ a u  m ál ta lin  b je r  aftur ,  
að þvf v iðbæ ttu ,  u m  b v e r t  þe irra  u m  sig, h v e r  fram sögu hafð i í Nd.

1. F rv .  til laga u m  s k ip u n  m a tsn e fn d a r  á e r len d u m  g ja ldey ri  (202).
F ra m sö g u m .:  Ó la fu r  P roppé .

2. F rv .  til laga u m  h e im ild  til u n d a u þ á g u  frá lögum  nr .  91, 14. nóv. 1917, um
aðflu tn in g sb au n  á áfengi (263).

F ram sö g u m .:  M agnús Jón sso n .
Minni hluti samvinnunefndarinnar flutii:

Frv .  til laga u m  he im ild  til in n f lu tn in g sb an n s  og g ja ld e y r is rá ð s ta fan a  (194, n. 
206 (m eir i  h l.)) .

F ra m sö g u m . m inn i  hl.: Sveinn Ölafsson.
F ra m sö g u m . meiri hl.: M agnús Jó n sso n .

Á ður er getið m á la  þe irra ,  e r  meiri og m inn i  h lu ti n e fn d a r in n a r  fluttu i 
s a m e in u ö u  þingi (s já  V iðsk if tam álanefnd  E d .) ,  og er b je r  vísað til þess.

3 .
N e fn d it *  b o is n a r  a í  s a m e ín u ð u  þ in g i .

1. Kjörbrjefanelnd
(4. gr. þ in g s k a p a n n a ) .

G u n n a r  S igu rðsson ,  skrifari .
P ó ra r in n  J ó n sso n ,



M agnús K ris t jánsson ,  fo rm að u r .
E in a r  Porg ilsson ,
B ja rn i  Jó n sso n .

M agnús K ris t jánsson  gekk  ú r  nefnd inn i ,  er h a n n  varð  forseti sam ain að s  
Alþingis, en  i h a n s  s tað  t i lnefndi F ra m só k n a r f lo k k u r in n  í nefnd ina  

Ingólf  B ja rn a rso n ,  
og varð  h a n n  fo rm a ð u r  n e fn d a r in n a r .

N efndin  ra n n sa k a ð i  k jö rb r je f  þm . S.-í*., Ingólfs B ja rn a rso n a r ,  svo og 
k jö rb r je f  þm . V.-Sk., L á r u s a r  H elgasonar ,  en u m  h v o ru g t  k jörbrjefa  þessara  
ljet ne fnd in  u p p i  skriflegt álit.

2. Þingfararkaapsnefad.
(2. gr. laga n r .  36, 28. nóv. 1919).
G u ð m u n d u r  ó la fs so n ,
L á ru s  H elgason,
Þ ó ra r in n  Jó n sso n ,
J ó n  Þ o r iá k sso n ,  fo rm að u r ,
H jö r tu r  S n o rra so n ,  skrifari.

3. Sparnaóarnetnd.
G u ð m u n d u r  ó la fs so n ,
Stefán S tefánsson , fo rm að u r ,
S ig u rð u r  S tefánsson, fundask rifa r i ,
Þ o r le ifu r  G u ð m u n d sso n ,
H jö r tu r  S no rrason .

Nefndin kosin samkvamt 
till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  sk ip u n  n e fn d a r  til að ra n n s a k a  f já rbagsástaeður 
r ik issjóðs og gera t i l lögur  út af þvi (21), e r  s a m þ y k t  v a r  i Sþ. 21. febrúar.  

Nefndin flutti i Nd.:
1. F rv . til laga  u m  a fn á m  k e n n a ra s tó ls  i k la ss isk u m  fræ ð u m  við H ásk ó la  ís-

lands  (57).
F ram sö g u m .:  S ig u rð u r  S tefánsson.

2. F rv . til laga u m  a fn ám  k en n a ra e m b æ tt is  i h agný tr i  sá la r f ræ ð i við H áskó la
ts lan d s  (61).

F ram sö g u m .:  S ig u rð u r  S tefánsson.
Meiri hluti nefndarinnar flutti i Nd.:

Frv . til laga um  sam ein ing  Á rnessýslu  og R an g árva lla sýs lu  (110).
F ra m sö g u m .:  Stefán Stefánsson.

Nefndin ftutti i Sþ.:
1. Till. til þ in g sá ly k tu n a r  u m  brey ting  á s t ió m a r s k rá n n i  (80).

F ra m sö g u m .:  S ig u rð u r  S tefánsson .
2. Till. til þ in g sá ly k tu n a r  um  brey ting  á b æ s ta r je t ta r lö g u n u m  (99).

F ram sö g u m .:  S ig u rð u r  Stefánsson.
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S þ . » 9 9 .  Skrá
u m  e r i n d i  þ n u ,  e r  b á r u s t  ^ k .lþ iu y 'i  1 9 8 2 .

—  Radad eftir stafrófsröð. —

Aðalbjðrg Sigurðardóttir, sjá Montessorikensla.
Aðflutningshöft, sjá Viðskiftamál.
Afnám embætta, sjá Háskólinn, Hæstirjettur.
Afurðasala, sjá Viðskiftamál.
Akureyrarskólinn, sjá Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Aldan, skipstjórafjelag, sjá Siglingalög 1.
Alexander Jóhannesson, sjá Háskólinn 5—6.
Alþingisbækur, sjá Sögufjelagið.
Alþingistiðindi, sjá Prentun þingtíðinda.
Alþjóðamál.

Nordisk Fredsforbund sendir Alþingi og ríkisstjórn fyrirspurnir á
norsku og ensku um það, hvort þörf sje á alþjóðamáli, og þá bvort
líklegra yrði til gagns, lifandi nútimamál eitthvert eða nýtt, tilbúið
mál. 2 skjöl, dags. 15. jan. [Sþ. Í9j .

Alþjóðaþing bjúkrunarkvenna, sjá Hjúkrunarkonur.
Alþýðuritasafn, sjá Fræðafjelagið 2.
Alþýðuskólar.

1. Þingmenn Gullbringu- og Kjósarsýslu beiðast hækkunar á styrk til 
Flensborgarskólans. Brjef, dags. 15. mars, með rekstrarreikningi 
skólans 1921. (Nd. 230).

2. Andrjes Eyjólfsson í Síðumúla sækir um 16 þús. kr. til Hvitár- 
bakkaskólans i fjárlögum 1923. Brjet, dags. 2. mars. /Nd . 8 9 ).

3. Sira Sigtryggur Guðlaugsson sækir um styrk til unglingaskóla síns 
á Núpi. Brjef, dags. 20. jan. (Nd. 42).

4. 57 alþingiskjósendur í Mosvalla-, Mýra- og Þingeyrarhreppum skora 
á Alþingi að hlynna sem auðið er að ungmennaskólanum að Núpi. 
3 skjöl, dags. í febr. og mars. (Nd. 162).

5. ísleifur Jónsson sækir um 1000 kr. styrk til unglingaskóla Ásgríms 
Magnússonar í Bergstaðastræti 3. Brjef ódags. (Nd. 106).

6. Skólanefnd Húsavikur sækir um alt að 2000 kr. sjerstyrk til ung- 
lingaskólans á Húsavik. Brjef, dags. 10. jan. (Nd. 10).

Anna Breiðfjörð, sjá Námsstyrkur 9.
Atvinna við siglingar, sjá Siglingalög.
Atvinnulög.

1. Verslunarráð íslands fer þess á leit, að Alþingi fresti á þessu þingi
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(AlvinnulögJ.
samþykt á frv. til atvinnulaga og bendir á ýmsa galla á frv. Brief, 
dags. 22. febr. (Nd. 19).

2. Iðnadarmannafjelag Reykjavíkur lætur í ljósi álit sitt á frv. til at- 
vinnulaga og ræður frá samþykt þess á þessu þingi. Brjef, dags.
18. april, með 1 fskj. (Ed. 52).

Ábyrgð rikissjóðs, sjá Botnvörpungakaup, Klæða- og sútunarverksmiðja. 
Ábýliskaup, sjá Borðeyri.
Arbær, Artún, sjá Lögsagnarumdæmi Reykjavikur 2—3.
Árni Jóhannsson útibússtjóri, sjá Eftirlaun 5.
Arni Theódór Pjetursson, kennari, siðast á Vatnsleysuströnd, beiðist 1000 kr. 

eftirlauna eða 8000 kr. í eitt skifti, fyrir þá sök, að hann hafl verið 
sviftur stöðu sinni, og þar með rjetti til fjár úr lifeyrissjóði barna- 
kennara, eftir 30 ára kennarastörf. Brjef, dags. 21. febr., með 14 vott- 
orðum og meðmælum. (Nd. 57).

Arni Porvaldsson kennari við gagnfræðaskólann á Akureyri sækir um 1000 
t kr. styrk upp í kostnað við utanför. Brjef, dags. 1. febr., með með- 

mælum Sigurðar skólameistara Guðmundssonar, dags. 2. s. m. (Nd. 9). 
Ásgeir Þ. ólafsson, sjá Dýralækningar 1.
Áslœkjarrjómabú. Ágúst Helgason í Birtingaholti leitar, fyrir hönd bænda í 

Hrunamannahreppi, 5—6 þús. kr. viðlagasjóðsláns til þess að endur- 
reisa Áslækjarrjómabú og koma upp smjörlikisgerð i sambandi við 
það. Brjef, dags. 17. febr. (Nd. ÍÍ0).

Ásmundur Sveinsson, sjá Námsstyrkur 4.f

Bandalag kvenna, sjá Kvennabygging, Viðskiftamál 6.
Bandarikjaþing, tvær þingsályktunartillögur, sjá Spánarmál 9.
Bankar, sjá Hlutabrjef íslandsbanka.
Bannlögin.

1. 270 alþingiskjósendur i Svarfaðardalshreppi skora á Alþingi — í 
tilefni af þingmálafundi í Dalvík 29. jan. — að halda fast við bann- 
lögin, herða á þeim og brýna fyrir yfirvöldunum að gæta rjettvis- 
innar á því sviði. Dags. 7. febr. (Nd. 8 í).

2. Samskonar áskorun frá Ungmennafjelagi Svarfdæla. Dags. 8. febr. 
(Nd. 85).

3. Askorun sambandsfundar norðlenskra kvenna til þings og stjórnar 
um strangt eftirlit með að bannlögunum sje hlýtt. (Nd. 131).

Sjá og Spánarmál.
Bannmenn og bindindisijelög ýmsra landa, sbr. Spánarmál.
Bannmál, sbr. Bannlögin, Spánarmál.
Barðastrandarsimi, sjá Simamál 5.
Barnafræðsla, sbr. Fræðslulög, Fræðslumál, Montessorikensla.
Barnaskólinn á Siglufirði. Stefán alþm. Stefánsson leitar þess, eftir ályktun 

þingmálafundar á Siglufirði, að barnaskólinn þar fái 2000 kr. styrk til 
þess að koma upp leikfimisáhöldum i barnaskólahúsinu þar. Brjef, 
dags. 2. mars, með 3 fskj. (Nd. 107).

Bátar, sjá Oryggi báta.
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Bergþórshvoll, prestssetur þar, sjá Prestssetur 3.
Berklaveiki, hjálparstóðvar, sjá Hjúkrunaríjelagið Likn.
Beykisiðn, sjá Vöruvöndun.
Bindindisfjelög og bannmenn ýmsra landa, sbr. Spánarmál.
Bindindisþing, 10. norræna, sjá Spánarmál 3.
Biskupstungnasimi, sjá Simamál 7.
B ja r g r á ð a s jó ð u r .  Stjórn sjóðsins lætur landbn. Nd. i tje álit sitt á frv. til laga

um breytingu á bjargráðasjóðslögunum. Brjef, dags. 10. mars. (N d . í t í ) .
Bjarni Magnússon fangavörður, sjá Fangavarsla.
Bjarni Sæmundsson, sjá Fiskirannsóknir.
Bjarni Þorkelsson bátasmiður, sjá Öryggi báta.
Björgunarskipið Þ ó r ,  sjá Landhelgisgæsla 3—5.
B lindrakensla .  Jónas Benediktsson bóndi á Vattarnesi i Fáskrúðstirði leitar

1000 kr. styrks til lækninga og náms blindri dóttur sinni. Brjef, dags.
21. mars. (N d. 221).

Blönduósskólinn, sjá Kvennaskólar 1.
B o g i  Th. Melsteð beiðist þess að mega njóta sama styrks og verið hefir til að

rita sögu íslendinga. Brjef, dags. 12. júli 1921. (N d . 40,«).
B o rð eyr i . Pjetur Jónsson sækir um kaup á ábýli sínu, Borðeyri i Strandasýslu.

Brjef, dags. 6. des. 1920, með 3 fskj. (Nd. 1).
Borgarnes, rafstöð þar, sjá Rafstöðvar 1.
B o tn v ö r p u n g a k a u p .

1. Einar Markússon bókari leitar þess fyrir hönd nokkurra manna, að 
sjútvn. Nd. mæli með ábvrgð rikissjóðs til kaupa á tveimur nj’j- 
um botnvörpuskipum írá Lehe i Þýskalandi, er á boðstólum sjeu 
við lágu verði. Brjef, dags. 21. mars. (N d. 169).

2. Stjórn Fjelags islenskra botnvörpuskipaeigcnda endurtekur ósk sina 
um ábyrgð ríkissjóðs á ýmsum þeim lánum, sem »WiIliam Deacon’s 
Bank« í Fleetwood hefir veitt hjerlendum mönnum til botnvörpunga- 
kaupa. Brjef, dags. 21. mars. (N d. 173).

B ó k a sa fn  A u stu rlan ds  sækir um ~'*X) kr. styrk i fjáraukalögum 1921, og jafn- 
háan styrk i fjárlögum 1923, til rekstrarkostnaðar safninu. Brjef, 
dags. 28. jan. 1 fskj. (E d . 5).

B ókm entafje lag ið .
1. Forseti þess, Jón doktor Þorkelsson, ber sig upp undan því, að 

stjórnin hafi í fjárlagafrumvarpi sinu lagt hendur á styrkinn til fje- 
lagsins og slíkt hið sama á fje til útgáfu registurs við Fornbrjefasafn, 
og beiðist þess, að fjárveitingar þessar fái að standa óhaggaðar. Brjef, 
dags. 25. febr. 1 fskj. (N d . 71).

2. Sami leitar þess, að útgáfustyrkur til Fornbrjefasafns verði hækkað- 
ur upp i 1600 kr. eins og var. Brjef, dags. 27. febr. (Nd. 69).

Breiðafjarðarbátur, sjá Strandferðir 5.
Breiðholt, sjá Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 1.
Breskir bindindismenn, þjóðbandalag, sjá Spánarmál 8.
B r y g g ju r .

1. Hreppsnefndin i ólafsfjarðarhreppi sækir um 8000 kr. til bryggju- 
gerðar i Ólafsfirði. Brjef, dags. 27. jan., með 3 fskj. og meðmælum
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(Bryggjur).
Stefáns alþm. Stefánssonar, dags. 21. febr. (Nd. 26; sbr. og Nd. 139).

2. Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps saekir um styrk til bryggjugerðar á 
Eyrarbakka. Brjef, dags. 15. febr., með 5 fskj. (Nd. 135; sbr. og Nd. 139).

Brynjólfur Bjarnason, sjá Námsstyrkur 1.
Búðardalur, sjá Simamál 5.
Búðareyri i Reyðarfirði, sjá Klæða- og sútunarverksmiðja.
Búnaðarfjelag tslands.

1. Beiðni forseta um 215500 kr. fjárveitingu til fjelagsins 1923. Brjef, 
dags. 18. okt. 1921, með áætlun um tekjur fjelagsins og gjöld 1923. 
(Nd. 40,3.).

2. Brjef ijelagsins, dags. 20. mars, um: a) að styrkur til fjelagsins verði 
hækkaður upp i 180 þús. kr., b) að rikisstjórninni sje heimilað að 
lána alt að 200 þús. kr. til ræktunarfjelaga, til nýyrkju. (Nd. 170).

3. Beiðni fjelagsins i brjefi, dags. 30. mars, um endurgreiðslu á 4075,14 
kr., greiddum í opinber gjöld af sýningarmunum siðastl. sumar, og 
um að stórar jarðyrkjuvjelar verði framvegis undanþegnar opinber- 
um álögum. (E d. 39).

Sbr. og íslendingur.
Bústaðir, sjá Lögsagnarumdæmi Reykjavikur 1.
Byggingafræði, sjá Námsstyrkur 2—3.
Bgggingarfjelag Reykjavikur fer þess á leit, að það fái að halda sama styrk 

og áður. Brjef, dags. 10. nóv. 1921. (Nd. 40,4»).
Byggingarstyrkur, sbr. Byggingarfjelag Reykjavikur, Gististaðir, Húsagerð, Snæ- 

björn Bjarnason.
Bæjarfógetar, sjá Skrifstofufje.
Bœjarstjórn Regkjavíkur.

1. Brjef borgarstjóra til allshn. Nd., dags. 4. mars, um frv. um breyt- 
ingu á ákvæðum um kosningu bæjarstjórnarnefnda, sbr. þskj. 90 
(Nd. 1U).

2. Alit borgarstjóra um frv. um breytingar á ákvæðum um kosning- 
arrjett i bæjarmálefnum Reykjavikur. Brjef, dags. 6. mars, með 1 
fskj. (Nd. 213).

Sbr. og Spánarmál 2.
Bændaskólar, sjá Hólaskóli, Hvanneyrarskólinn.

Dagsbrún, verkamannafjelag, sjá Styrktar- og slysasjóður.
Dala- og Strandasýsla. Sýslunefnd Dalasýslu mótmælir eindregið sameiningu 

sýslnanna. Simsk. um fundarsamþykt, dags. 6. april. (Nd. 191).
Daniel Hjálmsson, fyrrum vegavinnustjóri, sækir um 1000 kr. á ári frá 1913, 

er landsverkfræðingur Jón Þorláksson svifti hann verkstjórn. Brjef, 
dags. 10. febr., með 5 fskj. (Nd. 31).

Dansk-islenska fjetagið. Stjórn þess skorar á Qárveitinganefnd efri deildar að 
taka upp aftur í fjárlagafrumvarpið styrkveitingu til fjelagsins, sem feld 
var burtu i neðri deild. Brjef, dags. 24. mars, 1 fskj. (Ed. 24).

Daufdumbrakensla, sjá Málleysingjaskólinn.
Deacons Bank, sjá Botnvörpungakaup 2.
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Djúpbáturinn, sjá Strandterðir 6—7.
Dómar, dómaskipun, sjá Hæstirjettur.
Dómþinghár. Beiðni hreppsnefndar Ljósavatnshrepps um að hreppurinn verði

sjerstök manntals- og dómþinghá, með þingstað að Ystafelli. Brjef til
3. landsk. þm. (S. J.), dags. 23. jan. (Ed. 13).

Dráttarnót. Kjósendafundur í Gerðum i Garði skorar á þing og stjórn að
banna með lögum veiði í landhelgi með dráttarnót (Snurrevaad). Útdr.
úr fundarg. 14. mars. (Nd. 212).

Dyraverðir, sjá Háskólinn 7, Landsbókasafnið 2, Mentaskólinn 2.
Dýrtíðaruppbót, sjá Háskólinn 7.
Dýralœkningar.

1. Ásgeir Þ. Ólafsson sækir um styrk þann, sem ætlaður er i fjárlög- 
um til dýralækninganáms, og mælist jatnframt til hækkunar á hon- 
um. Brjef, dags. 28. febr., með 2 meðmælabrjefum. (Nd. 78).

2. Haraldur Guðmundsson á Eyrarbakka leitar alt að 1500 kr. styrks 
til þess að afla sjer frekari þekkingar í dýralæknisfræði. Brjef, dags. 
29. mars, með 12 fskj. (Nd. 190).

3. Páll G. Jónsson, bóndi í Garði í Fnjóskadal, sækir um alt að 4000 
kr. í viðurkenningarskyni fyrir dýralækningar um langt skeið. Brjef, 
dags. 31. jan., með 4 meðmælaskjölum. (Nd. 7).

Eftirgjöf á láni, sjá ólafur Hvanndal.
Eftirlaun.

1. Guðlaugur Guðmundsson, past. emer., beiðist 1500 kr. eftirlauna- 
bótar á ári. Brjef, dags. 25. febr. (Nd. 95).

2. Magnús Matthíasson, Jochumssonar, beiðist þess, að eftirlaun móður 
sinnar, frú Guðrúnar Runólfsdóttur, verði látin standa óskert. Brjef, 
ódags. (Nd. 112).

3. Guðrún Jónsdóttir, ekkja Þorsteins Erlingssonar, beiðist þess af Al- 
þingi að fá framvegis að halda styrk þeim, sem hún og börn þeirra 
Þorsteins hafa notið, óskertum undir sínu nafni. Brjef, dags. 3. mars. 
(Nd. 97).

4. Páll Erlingsson sundkennari beiðist þess að fá að halda eftirlaun- 
um sínum óskertum. Brjef, dags. 25. febr. (Nd. 227).

5. Árni Jóhannsson bankaritari beiðist 600—1200 kr. eftirlauna frá því 
er hann ljet af stjórn útibús Landsbankans á Eskifirði. Brjef, dags.
12. april, með 2 fskj. (Nd. 199).

6. Einar Guðmundsson, fyr vegaverkstjóri, sækir um 300 kr. árlegan 
ellistyrk auk dýrtíðaruppbótar, vegna farinnar heilsu. Brjef, dags. 
25. febr. (Ed. 12).

Sbr. og Arni Theódór Pjetursson, Daníel Hjálmsson, Vitamál 2.
Eftirlit, sjá Löggildingarstofan, Öryggi báta.
Eiðaskólinn.

1. Brjef forstöðumanns, dags. 12. sept. 1921, um fjárveitingar til skól- 
ans 1923. (Nd. 40,z>).

2. Jón á Hvanná lýsir almennri gremju um Austurland, ef frestað verði 
skólahússbyggingu á Eiðum, og skorar á þingmenn i fjárveitinga-
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nefnd að bjarga skólanum frá hrörnun. Símskeyti, dags. 22. mars. 
(Nd. 177).

j Eiði á Seltjarnarnesi, sjá Lögsagnarumdæmi Reykjavikur.
Einar K. B. Einarsson, sjá Námsstyrkur 5. 

j  Einar Guðmundsson vegavinnnstjóri, sjá Eftirlaun 6.
í  Einar Markússon, sjá Botnvörpungakaup 1.

Einar Þorkelsson skrifstofustjóri sendir Alþingi erindi um heilsufar sitt og 
framtið. Brjet, dags. 5. april. 9 fskj. (Sþ. 36). Sjá þskj. 297.

Einkasala, sbr. Viðskiftamál.
Erlendar skuldir, sjá Botnvörpungakaup 2, Viðskiftamál.
Eyrarbakkabraut, sjá Vegamál 2.
Eyrarbakki, sjá Ðryggjur 2, Sjúkrabús 2.
Eyrarfoss i Laxá, sjá Laxveiði 2.

1 Wangauarsla. Bjarni Magnússon fangavörður í Stykkishólmi beiðist 1000 kr.
þóknunar fyrir starf sitt um 10 ára skeið. Brjef, dags. 17. febr., með 
1 fskj. (Nd. 217). 

j Fellahreppur, sjá Geðveikir menn.
j Fiðluleikar, sjá Ingimundur Sveinsson, Pórarinn Guðmundsson.
3 Fimleikakensla. Beiðni Ingibjargar Brands (Guðbrandsdóttur) um að hún fái 

að halda sama styrk og áður til fimleikakenslu. Brjef, dags. 21. febr. 
í (Nd. 55).
j Finskir bannmenn i ríkisþinginu, sjá Spánarmál 6.

Fiskifjelag íslands.
1. Brjef fjelagsins, dags. 30. sept. 1921, um fjárveitingu til fjelagsins 

1923, jafnmikla og 1922. (Nd. 40,«).
2. Fiskifjelagið leitar þess, að styrkur til fjelagsins verði hækkaður úr

45 upp í 50 þús. kr. Brjef, ódags. 1 fskj. (Nd. 114).
Fiskirannsóknir. Beiðni Bjarna Sæmundssonar um 1500 kr. styrk til fiski- 

rannsókna. Brjef, dags. 15. okt. 1921. (Nd. 40, 32).
Fiskmarkaður. Karl Þorsteins sækir um 8—10 þús. kr. styrk til að rann-

saka fisksöluhorfur í Suður-Ameriku. Brjef, dags. 2. mars, (með brjef- 
um fjvn. og samvn. viðskm.). (Nd. 127).

Fiskverkun. Erindi fiskverkunarnefndar, kosinnar af Iðnfræðafjelaginu, Fiski- 
fjelaginu og Útgerðarmannafjelaginu, um bætur á fiskverkun og vinnu- 
brögðum við hana, dags. 5. april, með brjefi forseta Fiskifjel., dags.
6. april. (Ed. 47).

Fjárkláðabaðanir. Óli G. Arnason og Jóhannes Þórarinsson, bændur á Bakka
1 Kelduhverfi, beiðast 800 kr. skaðabóta fyrir fjárdauða af kláðaböð- 
un, er fyrirskipuð var hjá þeim i júlí 1921. Brjef, dags. 19. jan., með
2 fskj. (Nd. 130).

Flensborgarskólinn, sjá Alþýðuskólar 1.
Flóabátar, sjá Strandferðir 5—7.
Flóabraut, sjá Vegamál 2.
Flóra tslands. Valtýr Stefánsson, Stefánssonar skólameistara, leitar 3000 kr. 

styrks til útgáfu »Flóru íslandsc eftir íöður sinn. Brjef, dags. 22. 
mars, með 1 fskj. (Nd. 174).
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Fornbrjefasafn, sjá Bókmentafjelagið 1—2.
Fornleifafjelagið sækir um 4000 kr. ársstyrk, sjerstaklega til örnefnalýsinga og 

fornmenjarannsókna. Brjef, dags. 27. febr. (Nd. 79). 
Framhaldsnámskeið kennara, sjá Kennaraskólinn 2.
Frestun fræðslulaga, sjá Fræðslulög.
Frímann B. Arngrimsson, sjá Kalkvinsla.
Frœðafjelagið,

1. Forseti þess, Bogi Th. Melsteð, sækir um 1000 kr. styrk handa fje- 
laginu, til þess að halda áfram útgáfu Jarðabókar Árna og Páls. 
Brjef, dags. 12. júlí 1921. (Nd. 40,3«).

2. B. Th. M. sækir fyrir hönd fjelagsins um 2000 kr. styrk til útgáfu 
alþýðuritasafns eftir Þorvald próf. Thoroddsen. Endurrit af brjefi, 
dags. 3. ág. 1920 (sjá Nd. 94,«i/1921) með 1 fskj. og áritaðri at- 
hugas., dags. 6. júní 1921. (Nd. 40,3»).

Frœðslulög.
1. Hreppsfundur í Borgarnesi mótmælir frv. fjvn. Nd. um barna- 

fræðslu og skorar á Alþingi að láta kennaralaunalögin standa óbreytt. 
Símskeyti 20. mars. (Nd. 16i).

2. Brjef bæjarstjórans i Hafnarfirði, dags. 21. mars, er i felast mótmæli 
skólanefndar og bæjarstjórnar í Hafnarfirði gegn frv. um frestun 
fræðslulaganna. (Nd. 172).

3. Borgarafundur i Hafnarfirði 24. mars:
a. mótmælir að skertur verði fjárstyrkur til barnafræðslu i landinu,
b. skorar á Alþingi að auka og bæta fræðslu barna i landinu og 

taka til athugunar frv. milliþinganefndar um það efni,
c. mótmælir frv. um frestun fræðslulaga og breytingum á kennara- 

launalögunum. Fundargerð. (Nd. 181).
4. Álit fræðslumálastjóra um frv. til laga um breyting á lögum um 

fræðslu barna, frá 22. nóv. 1907. Brjef, dags. 24. april. (Ed. 53).
5. Álit forstöðumanns Kennaraskólans um sama frv. Brjef, dags. 24. 

apríl. (Ed. 54).
Fræðslumál. Brjef fræðslumálastjóra, dags. 21. sept. 1921, um fjárframlög 1923 

til almennrar barnafræðslu. (Nd. 40,it).

Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
1. Tillögur skólameistara um fjárveitingar til skólans 1923. Simsk., dags.

9. nóv. 1921. (Nd. 40,19).
2. Brjef skólameistara, dags. 14. des. 1921, um 35 þús. kr. fjárveitingu 

til raflýsingar og aðgerða á skólahúsinu. 4 fskj. (Nd. 126,2).
Sbr. og Guðmundur G. Bárðarson.

Garðyrkjustjóri sendir Alþingi skýrslu um starfsemi sina árið 1921. Dags. 28. 
febr. (Nd. 158).

Geðueikir menn. Hreppsnefnd Fellahrepps fer þess á leit við Alþingi, að geð* 
veikisjúklingurinn Sigfús Einarsson frá Asseli i Fellum verði tekinn i 
tölu þeirra sjúklinga, sem styrktir eru af rikisfje, þar sem ekki hefir 
fengist rúm  fyrir hann i geðveikrahæli. Brjef, dags. 25. jan., með brjefi 
Porst. M. Jónssonar alþm., dags. 3. mars. (Nd. 91).
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Geðveikrahœlið. Brjef geðveikralæknis, dags. 19. okt. 1921, raeð áætlun um 
tekjur og gjöld hælisins 1923. (Nd. 40,e).

Gengi og gjaldeyrir, sjá Viðskiftamál.
Gervilimir, sjá Umbúðir og.
Gestur Guðmundsson vitavörður, sjá Vitamál 2.
Gigtarlækningar, sjá Jón Kristjánsson.
Gilsfjörður, sjá Strandferðir 5.
Gististaðir. Narfi Jónsson, bóndi í Grisatungu í Mýrasýslu, sækir um 500 kr. 

styrk til að húsa bæ sinn, svo að þar megi veita betri beina terða- 
mönnum um Langavatnsdal. Brjef, dags. 6. febr., með brjefi Pjeturs 
alþm. Pórðarsonar, dags. 4. mars. (Nd. 29).

Gísli Sigurðsson i Krossgerði, sjá Umbúðir og gervilimir 2.
Glsli Sveinsson sýslumaður leitar styrks (i fjáraukalögum) til þess að standast 

kostnað við að leita sjer heilsubótar. Brjef, dags. 7. febr. (Nd. 46).
Gjaldeyrir og gengi, sjá Viðskiftamál.
Grafarkirkja i Skaftártungu, sjá Kirkjumál 2.
Grisatunga, sjá Gististaðir.
Gríska og latina, sjá Háskólinn 3.
Gróðurrannsóknir, sjá Helgi Jónsson.
Gróttuviti, sjá Vitamál 7.
Grund í Eyjafirði, sjá Prestsmata af.
Grundarfjarðarsími, sjá Simamál 3 —4.
Guðjón Eiriksson kennari, sjá Námsstyrkur 10.
Guðlaugur Guðmundsson past. emer., sjá Eftirlaun 1.
Guðmundur G. Bárðarson ber sig upp við Alþingi út af þvi, að feldur sje af 

fjárlagafrv. stjórnarinnar styrkur sinn til jarðfræðisrannsókna, og beið- 
isl sama styrks framvegis og að undanförnu. Brjef, dags. 27. jan., með 
skýrslu um rannsóknir og tveim prentuðum ritgerðum. (Nd. 27).

Guðmundur Hávarðsson, sjá Hrossasala.
Guðmundur Hlíðdal, sjá Raforka.
Guðrún Jónsdóttir, sjá Eftirlaun 3.
Guðrún Runólfsdóttir, sjá Eftirlaun 2.

Haganesvik, sjá Strandferðir 4.
Hagnýt sálarfræði, sjá Háskólinn 3—4.
Hagstofan. Brjef forstöðumanns, dags. 29. sept. 1921, um áætluð gjöld hag- 

stofunnar 1923. (Nd. 40,i).
Halldór Arnórsson umbúðasmiður, sjá Umbúðir og gervilimir 1.
Halldór Guðmundsson útgerðarmaður, sjá Síldartollur 5.
Halldóra Bjarnadóttir, sjá Heimilisiðnaður 2—3.
Hallur Hallsson tannlæknir, sjá Námsstyrkur 7.
Handavinnunámsskeið, sjá Heimilisiðnaður.
Handritarannsóknir. Brjef Páls Eggerts ólasonar, dags. 3. mars, um nauðsyn 

handritarannsókna og handritalýsinga, sjer í lagi i útlendum söfnum. 
(Nd. 101).

Hannes Porsteinsson skjalavörður skýrir Alþingi frá aðdráttum til æfisagna-

Alþt. 1922. A. (34. lóggjatarþing). 86
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safns síns og mælist til, að styrkur sinn fái að standa óhaggaður. Brjef, 
dags. 2. mars. (Nd. 98).

Hrtraldur Guðmundsson, sjá Dýralækningar 2.
Haraldur Skúlason Norðdahl, sjá Námsstyrkur 11.
Háskólinn.

1. Brjef háskólaiektors, dags. 15. okt. 1921, með tillögum háskólaráðs- 
ins um fjárveitingar til háskólans 1923. (Nd. 40,n).

2. Háskólaráðið veknr athvgli Alþingis á 5. gr. reglugerðar háakólans, 
er mælir svo iyiii, að breytingar og nýmæli um háskólann skuli 
bera undir háskólaráðið. Brjef, dags. 16. mars. (Nd. 151).

3. Mótmæli heimspekideildar, dags. 20. mars, guðfræðideildar, dags.
17. mars, og háskólaráðsins í brjefi rektors, dags. 23. mars, gegn 
frumvörpum um afnám kennarastóls í klassiskum fræðum og kenn- 
araembættis í hagnýtri sálarfræði. 3 skjöl. (Nd. 176).

4. Iðnfræðafjelag íslands mótmælir þvi í rðkstuddu áliti, dags. 16v 
mars, að kennarastarf i hagnýtri sálarfræði við háskólann verði 
niður lagt. (Nd. 159).

5. Rektor háskólans óskar þess i brjeð, dags. 30. mars, að Qárveiting 
til kennara í sögu og málfræði islenskrar tungu, verði látin haldast 
óbreytt. 1 fskj. (Ed. 41).

6. Dr. Alexander Jóhannesson skýrir Alþingi frá störfum sfnum við 
háskólann, og hver rjettindi hann eigi til starfsins, eftir loforðum 
þings og stjórnar. Brjef, dags. 26. mars, með 4 fskj. (Ed. 59).

7. Dyravörður háskólans, -ólafur Rósenkranz, beiðist þess, að sjer verði 
bætt upp dýrtiðaruppbót tvö siðastl. ár, og framvegis ákveðin upp- 
bótin eftir sömu reglu og öðrum starfsmönnum rikisins. Brjef, 
dags. 7. april. (Ed. 48).

Sbr. og Hæstirjettur.
Hegningarhús. Brjef bæjarfógetans í Reykjavik, dags. 5. okt. 1921, um kostnað 

við hegningarhúsið i Reykjavík 1920—22, og fjárveitingu til þess 1923. 
(Nd. 40,»). Sbr. og Fangavarsla.

Heilsuhœli á Norðurlandi. Stefán alþm. Stefánsson beinir þvi til fjárvn. Nd., 
hvort hún sjái sjer ekki fært að leggja til, að veittar verði 50 þús. kr. 
til heilsuhælis á Norðurlandi. Brjef, dags. 10. mars. (Nd. 142).

Heim ilisiðnaður.
1. Samhand islenskra heimilisiðnaðarfjelaga leitar þess, að Alþingi 

hækki styrkinn til þess, helst upp í 10 þús. kr. Brjef, dags. 3. mars. 
(Nd. 115).

2. Elín Briem Jónsson itrekar fyrir hönd Halldóru Bjarnadóttur um- 
sókn hennar frá i fyrra (sjá Nd. 12, 1921) um fje til heimilisiðnað- 
ar, og tjáir hana jafnframt fúsa til að taka að sjer handavinnu- 
kenslu i Kennaraskólanum og mælir fasttega með þvi, að henni 
verði falin kenslan og yfirumsjón heimilisiðnaðarins. Brjef, dags. 27. 
febr., með 2 fskj. (Nd. 75).

3. Jón Þórarinsson fræðslumálastjóri sækir fyrir hönd Halldóru Bjarna- 
dóttur um 600 kr. til handavinnunámsskeiðs hennar á Akureyri. 
Brjef, dags. 20. mars, með 1 fskj. (Nd. 161).
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Helgi Jónsson doktor sækir um að fá að halda 3000 kr. styrk til vísindastarfa, 
einkum gróðurrannsókna. Brjef, dags. 5. nóv. 1921. (Nd. M ,u).

Helgi Pjeturss dr. beiðist uppbótar á styrk 1922 og 12 þús. kr. styrks 1923. 
Brjef, dags. 3. mars. (Nd. 102).

Helgi Pórðarson Steinberg leitar rjettar og bóta til Alþingis, út af því að dáti 
af »Islands Falk« hafi barið sig til óbóta á sjón, og hafi hann engum 
rjetti náð aí ítrekuðum kærum til lögreglustjóra og stjórnarráðs. Brjef, 
dags. 11. mars. (Nd. 151).

Hestar, sjá Hrosaasala.
Heyrnar- og mállausir, sjá Málleysingjaskólinn.
Hjúkrunarfjelagið Líkn. Skýrsla um starf hjálparstöðvar fjelagsins (endurrit), 

dags. 18. jan. (Nd. 53).
Hjúkrunarkonur. Fjelag íslenskra bjúkrunarkvenna leilar 2000 kr. styrks til 

þess að senda fulltrúa á alþjóðaþing hjúkrunarkvenna í Kaupmanna- 
höfn. Brjef, dags. 13. apríl. (Nd. 198). Sbr. og Námsstyrkur 8—9.

Hjúkrunarnám, sjá Námsstyrkur 8—9.
Hljómlist, sbr. Ingimundur Sveinsson, Námsstyrkur 6, Páll ísólfsson, Svein- 

björn Sveinbjörnsson, Þórarínn Guðmundsson.
Hlutabrjef fslandsbanka. Skýrsla matsnefndar á hlutabrjefum íslandsbanka, 

dags. 22. febr., með brjefi fjármálaráðnu., dags. 14. mars, gerðabók 
nefndarinnar og 22 öðrum fskj. (Nd. 152).

Holdsveikraspltalinn. Brjef holdsveikralæknis, dags. í okt. 1921, um fjárveitingu 
til spilalans 1923. (Nd. W,s).

Hollenska stórstúkan, sjá Spánarmál 7 og 11.
Hólaskóli. Brjef forstöðumanns, dags. 19. sept. 1921, um fjárveitingar til skól- 

ans. (Nd. 40,23).
Hreppasími, sjá Símamál 7.
Hrossasala. Guðmundur Hávarðsson sækir um 3000 kr. til útgáfu bókar um 

islenska hesta i Danmörku og alt að 2000 kr. til fyrirlestraferða þar 
um sama efni. Brjef, dags. 25. jan., með 13 fskj. (Nd. 4).

Hróarstunguhjerað, sjá Læknishjeruð 1.
Mruni, staðarhús þar, sjá Prestssetur 6.
Músabætur, sbr. Gististaðir, Piestssetur.
Húsagerð. Jón Isleifsson verkfræðingur sækir um 30 þús. kr. lán til að reisa 

ibúðarhús með nýrri gerð. Brjef, dags. 3. mars, með 4 fskj. (Nd. 229).
Hósavífcurskóli, sjá Alþýðuskólar 6.
Hésgerðarlist, sjá Námsstyrkur 2—3.
Húsnæðisþröng, sbr. Landsbókasafnið, Mentaskólinn.
Hvanneyjarviti, sjá Vitamál 2.
Hvannegrarskólinn. Brjef forstöðuinanns, dags. 26. sept. 1921, um tjárveitingar 

til skólans 1923. (Nd. 40,2*).
Hverir í Reykholtsdal, sjá Kjötnrðursuða.
Hvitárbakkaskólinn, sjá Alþýðuskólar 2, sbr. og Námsstyrkur 10.
Hacstirjettur.

1. Hæstirjettur tjáir sparnaðarnefnd, eftir beiðni hennar, hversu mörg 
mál hann hafi dæmt árlcga síðan bann tók til starfa. Brjef, dags.
25. febr. (Sþ. 15).
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(Hœstirjettur).
2. Hæstirjettur sendir sparnaðarnefnd, eftir beiðni hennar, álit sitt um 

það, hvort tiltækilegt muni vera:
a. að fækka dómendum rjettarins um tvo,
b. að taka upp skritlega málfærslu við rjettinn, og
c. að afnema embætti hæstarjettarritara. Brjef, dags. 3. mars. Fskj. 

Sjerstakt álit eins af dómendum (Sþ. 18).
3. Rökstudd mótmæli hæstarjettar gego sameiningu dómarastarfa og 

kenslu við háskólann. Brjef til allshn. Nd., dags. 13. mars (Nd. 147).
4. ólafur prófessor Lárusson mótmælir í rökstuddu áliti, dags. 22. mars, 

sameiningu dómaraembælta i hæstarjetti og kenslustarfa við há- 
skólann. (Nd. 175).

5. Einar prófessor Arnórsson, forseti lagadeildar, ræður frá að sam- 
þykt verði á þessu þingi frv. um breytingu á hæstarjettarlögunum. 
Brjef, dags. 22. mars. (Nd. 179).

Iðnaðarmaunafjelag Reykjavíkur, sjá Atvinnulög 2.
Iðnfræðafjelag íslands, sjá Háskólinn 4.
Iðnskólar. Iðnaðarmannafjelag Akureyrar sækir um 1000 kr. styrk til þess að 

halda þar uppi kvöldskóla til iðnfræðslu. Brjef, dags. 2. mars. 4 fskj. 
(Nd. 109).

Ingibjörg Benediktsdóttir, sjá Námsstyrkur 6.
Ingibjörg Brands (Guðbrandsdóttir), sjá Fimleikakensla.
Ingim undur Sveinsson sönglistarmaður sækir um 5000 kr. utanfararstyrk í 

tvö ár, til þess að ganga á bestu sönglistarskóla á Norðurlöndum og 
jafnvel í Þýskalandi. Brjef, dags. 15. jan. (Nd. 3).

Innflutningshömlur, sjá Viðskiftamál. 
ísafjarðardjúp, sjá Strandferðir 7. 
ísafjörður, sjá Sjúkrahús 1. 
íslandsbanki, sjá Hlutabrjef lslandsbanka. 
íslendingasaga, sjá Bogi Melsted.
íslendingur. Búnaðarfjelag íslands leitar ferðastyrks til að senda forseta sinn 

vestur uni haf af hálfu fjelagsins »lslendings« Brjef, dags. 6. apríl, með 
erindi Tryggva ritstj. Þórhallssonar sama efnis. (Ed. 58). 

íþaka, lesti arfjelagið, sjá Mentaskólinn 3.
íþróttir. Jón Þorsteinsson frá Hofsstöðum í Stafholtstungum sækir um 2000 

kr. ulanfararstyrk, til þess að kynna sjer iþróttir og íþróttakenslu á 
Norðurlöndum. Brjef, dags. 2. mars. (Nd. 99).

Jarðabók Arna Magnússonar, sjá FræðaQelagið 1.
Jarðakaup, sjá Borðeyri.
Jarðfræðirannsóknir, sjá Guðmundur G. Bárðarson.
Jarðyrkjuvjelar, sjá Búnaðarfjelag íslands 3.
Jóhannes Júlinusson, sjá Skipamælingar.
Jón Guðmundsson í Ljárskógum, sjá Refaveiðar.
Jón ísleifssou verkfr., sjá llúsagerð.
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Jón Jónsson beykir, sjá Vöruvöndun.
Jón Jónsson bjeradslœknir, sjá Læknishjeruð 2.
Jón Kristjánsson nuddlæknir leitar 30000 kr. láns úr rikissjóði til byggingar 

húss ^yrir lækningastofu, gegn þeirri tryggingu, er stjórnin tekur gilda. 
Brjef, dags. 24. mars. (Ed. 25).

Jón Porsteinsson iþróttakennari, sjá íþróttir.
Jónina Pálsdóttir, sjá Námsstyrkur 8. 

j Jósafat Jónasson ællfræðingur, sjá Ættarannsóknir. ,
j St. Josephs-systur, sjá Sjúkrahús 2.

H akali, gufubátur, sjá Vitamál 4.
Kalkvinsla. Frimann B. Arngrimsson leitar þess, að Alþingi veiti 3—4 þús. 

kr. til kalkvinslu úr skeljum. Simsk., dags. 2. mars, og brjef, dags. 28. 
s. m., með 3 fskj. (Nd. 96).

Karl Þorsteins, sjá Fiskmarkaður.
Kaupfjelag Þingeyinga, sjá Viðskiftamál 1.
Keflavíkurhreppur, sjá Vitamál 3.
Keflavikurvegur, sjá Vegamál 5—6.
Kennaralaun, sbr. Fræðslulög.
Kennaraskólinn.

1. Brjef forslöðumanns, dags. 21. sept. 1921, um fjárveitingar til skól- 
ans 1923. (Nd. M , k ) .

2. Brjef forstöðumanns, dags. 3. april, til fjárveitinganefndar Ed., um 
að hún taki upp aftur i fjárlagafrv. fjárveitingu til framhaldsnám- 
skeiðs kennara. (Ed. 43).

Sbr. og Heimilisiðnaður 2.
Kennarastóll i klassiskum fræðum, sjá Háskólinn 3.
Kirkjumál.

1. Brjef biskups, dags. 29. okt. 1921, um fjárveitingar til kirkjumála 
1923. (Nd. 40,le).

2. Brjef biskups, dags. 25. nóv. 1921, um fjárframlög til aðgerða á 
Grafarkirkju í Skaftártungu, gegn þvi að söfnuðurinn taki að sjer 
kirkjuna. 4 fskj. (Nd. 126,»).

Kjötniðursuða. Pjetur Ottesen alþingismaður beiðist þess, að fjárveitinganefnd 
taki aftur upp í Ijárlagafrumvarpið l'yrir 1923 lánsheimild til kjötniður- 
suðu við hveri í Reykholtsdal. Brjef, ódags., með 2 fskj. (Ed. 57). 

Kjöttunnur, sbr. Vöruvöndun. 
j Klakstöðvar fyrir lax, sjá Laxveiði 2.
! Klassisk fræði, sjá Háskólinn 3.

Kleppur, sja Geðveikrahælið.
Klceða- og sútunarverksmiðja. .

á^-Nefnd, kosin af sýslunefnd Suður-Múlasýslu til þess að undirbúa 
stofnun klæða- og sútunarverksmiðju á Búðareýri; i; Reyðarflrði, 
léitar til Alþingis um aðstoð sjerfræðings og um Qárframlðg i ein- 
hverri mynd til fyrirtækisins eða ábyrgð ríkissjóðs. Bijei, dags. 10. 
jan., með 2 fskj. (Nd. 21).
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(Klaða- og sútunarverksmiðja).
b. Tvö brjef Sveins alþm, ólafssonar, dags. 3. og 9. mars, um lán úr 

rikissjédi til fyrirtækisins. (Nd. 21,»—4 ).
Kol og sa It, halli á, sjá Landsverslunin.
Kolviðarhóll, sjá Vegamál 2.
Konsúlar, sjá Norskur sendimaður.
Kosningar i Reykjavík, sjá Bæjarstjórn Reykjavíkur.
Kristján Jónasson gestgjafi í Borgarnesi beiðist 3000 kr. bóta af Alþingi fyrir 

margskonar skaða, er hann hlaut af þvi, að læknir, sem settur var i 
fjarveru hjeraðslæknis, kom íyrir á heimili hans taugaveikum manni, er 
hann tjáði honum að ekki hefði smitandi veiki. Brjef, dags. 30. jan. 
(Nd. m j .

Króbsfjarðarnes, sjá Simamál 5.
Kvenfjelög, kvenrjetlindi, sbr. Bannlögin, Kvennabygging, Sambandsfjeiag norð- 

lenskra kvenna, Viðskiftamál 6.
Kvennabggging. Ðandalag kvenna beiðist þess, að þvi verði fengin til eignar 

endurgjaldslaust lóð úr Arnarhólstúni undir fyrirhugaða kvennabygg- 
ingu. Brjef með uppdrætti. (Nd. 116).

Kvennaskólar.
1. Beiðni formanns stjórnarnefndar kvennaskólans á Blönduósi, Þórar- 

ins alþm. Jónssonar, um ankinn styrk til skólans. Brjef, dags. 16. 
nóv. 1921, ásamt skýrslu um hag skóhans. Dags. 7. s. m. (Nd. M,»).

2. Stjórnarnefnd kvennaskótans i Reykjavik sækir um 24 þús. kr. styrk 
til skólans. Brjef, dags. 3. mars. (Nd. 123).

< Iiagakensla i háskólanum, sbr. Hæstirjettur.
Landeyjaþing, sjá Prestssetnr 3.
Landhelgi, bann gegn veiði i, sjá Dráttarnót.
Landhetgisgœsla.

1. Álit strandgæslunefndar biskiþingsins 1922, með ályktnn þingsins 
um strandvarnir. Tvö samrit, dags. 21. febr. (Ed. 18 og Nd. 113).

2. Ýrus skílriki frá Normann M. Berrie í Edinarborg um verð á ensk- 
um botnvörpuskipum (niðurlögðum varðskipum), sem hæf mundu 
til tandhelgisgæslu hjer. Brjef, lýsingar og uppdrættir, 14 skjöl aUs. 
(Nd. 231).

3. Askorun Björgunarfjelags Vestmannaeyja um nægiiegan styrk til 
útgerðar björgunarskipsins »Þórs«. Fundarályktun 26. febr., með 
brjefi þingm. Vestm., dags. 14. mars. (Nd. 150).

4. Askorun Fiskiþingsins 25. febr. til Alþingis um að veita handa björg- 
unarskipinu »Þór« eigi minna Qe en siðast var, og um að nota skipíð 
til landhelgisgæslu annarsstaðar, þegar það þarf «kki að vera vöt 
Vestmatinaeyjar. Btýef i 2 samritum, dags. -10. mars. {Ed. 19 og 
Wd. 143).

5. Brjef Karis Einarssonar, þm. Vestm., dags. 25. mars, til fjárveitinga- 
ndndar, þar sem skýrt er frá útgjöldum Vestmannaeyja tíl kaupa og 
útgerðar björgunarskipsins »Þórsc. 1 tfskj. (Ed. 62).

Landsbankinn, sjá Eftirlaun 5.
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Landsbókasafn ið .
1. Bijef landsbókavarðar, dags. 28. sept. 1921, um fjárveitingar til lands,- 

bókasafnsins 1923 og um það, að fá þurfi náltúrugripasafninu annað 
húsnæði, vegna þcss hve landsbókasafnið sje komið í mikia húar 
þröng (Nd. hO,u).

2. Dyravörðurinn, Helgi Arnason, beiðist 600 kr, fjárveitingar, eins og 
að undanförnu, fyrir ræstingu og umsjón Landsbókasafnshússins. 
Brjef, dags. 22. febr. (Nd. 52).

Landsverslunin.
1, Skýrsla fjármálaráðuneytisins um haila verslunarinnar við verðlaskk- 

uu á kola- og saltbirgðum hennar 1919, og um innflutning á kolum 
og saiti siðan lög nr. 13 og 28 1919 komu i framkvæmd. Dags. 2á. 
febr. (Nd. 60).

2. Jón E. Bergsveinsson, forseti-Fiskifjelagsins, fer þess á leit við Alþtagi, 
að rannsökuð verði steinoliukaup Landsverslunarinnar, i tilefui af 
ágreiningi um þau mál. Brjef, dags. 8. apríi. (Sd. 195).

Langanessími, sjá Simamál 6.
Langavatnsdalur, sbr. Gististaðir.
Latina og gríska, sjá HáskóHnn 3.
Laugarás, simi um, sjá Símamái 7.
Laugarnesspítalinn, sjá Holdsveikraspttaiinn.
Launamál.

1. Snæbjörn Jónsson stjórnarráðsrítari fer þess á ieit við Alþingi, að 
sjer verði greidd frá ársbyrjun 1922 sömu taun og öðrum skrifur- 
um i stjórnarráðinu. Brjef, dags. 19. febr. (Nd. X ) .

2. Sigurður kennari Sigurðsson á Seyðisflrði teitar þess, að sjer verði 
ákveðin þjónustuuppbót eftir þeim tima, er hann hefir gegat störf- 
um i landsins þjónustu, án tillits til þess, að baun beftr flust milli 
skóla. Brjef, dags. 28. jan. (Ed. á).

3. Skrá yfir laun starfsmanna i stjómarráðinu, roeð ittjeft Qármála- 
ráðuneytis, dags. 24. febr. (Nd. 70).
(Sbr. og Háskólinn 7, Sendiherra, Yitamál 7).

LaTTftiði.
1. Hreppsnefnd Mosfellshrepps leitar þess, að Alþingi breyh svo 1. gr. 

laga nr. 50, 1919, að ótvírætt komi fram, að laxveiðinot sjeu útsvars- 
skyld, í hverju skyni sem veiðin er stunduð. Brjef, dags. 17. fehr., 
með 3. fskj. (Nd. 211).

2. Bjarni bóndi Bjarnason á Geitabergi leitar 1600 kr. styrka tii þesa 
að gera Eyrarfoss i Laxá i Svinadal taxgengan, til veiftibóta og til 
þess að fá laxinum góðar klakstöðvar. Brjef, dags. 2. febr., með 
1 fskj. (Nd. 136).

Lán, eftirgjöf á, sjá Ólafur Hvanndal.
Lán úr rikissjóði, sjá Asiækjarrjómabú, Búnaðarfjelag lslands 2, Húsagerð,

Jón Kristjánsson, Kjötniðursuða, Klæfta- og sútunarverkamiftja, Baf-
stöðvar 1—2, Umbúðir og gerviiimir 1.

Leiðbeiúingar um raforku, sjá Raforka.
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Leikfimiáhöld, sjá Barnaskólinn á Sigluíirði.
Leikfjehig Reykjavlkur fer þess á leit, að þvi verði ætlaður að minsta kosti 

sami styrkur (4000 kr.) og það hefir áður haft. Brjef, ódags. (Nd. 120).
I.istir, listnám, sjá Ingimundur, Listvinatjelagið, Námsstyrkur 4—6, Páll lsólfs- 

son, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Pórarinn Guðmundsson.
Listvinafjelagið sækir um 1500 kr. styrk. Brjef, dags. 25. febr. (Nd. 65).
Líkn, sjá Hjúkrunarfjelagið.
Ljósavatnshreppur, sjá Dómþinghár.
Ljósmyndun skjala, sjá Pjóðskjalasafnið 2.
Ljósmæðrakensla, sjá Yfirsetukvennafræði.
Loftskeytastöð á Síðu, sjá Símamál 8.
Loftur Löftsson útgerðarmaður, sjá Síldartollur 4.
Lóð úr Arnarhólstúni, sjá Kvennabygging.
Læknafjelag Reykjavikur, sjá Umbúðir og gervilimir 1.
Lækningastofa, sjá Jón Kristjánsson.
Lækningastyrkur, sjá Blindrakensla, Geðveikir menn, Gísli Sveinsson, Læknis- 

hjeruð 3, Umbúðir og gervilimir 2.
Loeknishjeruð.

1. Beiðni Björns alþm. Hallssonar um aukinn læknisvitjunarstyrk til 
5 hreppa i Hróarstunguhjeraði (á Út-Hjeraði) og leyfi til að styrkur- 
inn gangi upp i laun sjerstaks læknis, sem hreppar þessir vilja 
ráða sjer og sitji á Eiðum. Brjef, dags. 10. mars, með fundarsam-
þyktum hreppanna um þetta mál. (Nd. 220).

2. Jón hjeraðslæknir Jónsson á Blönduósi leitar þess, að sjer verði 
veittur 5000 kr. utanfararstyrkur í stað hinnar venjulegu Qárveit- 
ingar til utanfara hjeraðslækna. Símskeyti, dags. 14. mars. (Nd. H9).

3..LandIæknir (Guðm. Hannesson) fer þess á leit, að Alþingi veiti 
Sigvalda lækni Kaldalóns nokkurn aukastyrk, til lengri dvalar í 
heilsuhæli erlendis, er honum sje nauðsyn á, en hann sjálfnr í fje- 
þrotum; Brjef, dags. 24. febr. (Nd. 62).

Læknisvitjunarstyrknr, sjá Læknishjeruð 1.
Lýðskóli Asgríms Magnússonar, sjá Alþýðuskólar 5.
Löggiláingarstofan. Forstöðumaður hennar leggur til i rökstuddu áliti, dags.

6. mars, að löggildingarstofan verði fyrst um sinn látin halda áfram
eftirliti með mælitækjum. (Nd. 206). Sbr. og Veðurathuganir.

Löggæsla, sbr. Bannlögin.
Lögreglustjórar, sjá Lögreglustjórinn í Reykjavik, Skrifstofufje.
Lögreglustjórinn í Reykjavlk.

1. Bijef hans, dags. 27. des. 1921, um skrifstofufje hans 1923. (Nd. 
iO.tt).

2. Sundurliðuð áætlun lögreglustjórans um skrifstofukostnað hans 1923 
(endurrit), dags. 23. febr., með brjefi dómsmálaráðuneytis, dags. 24.

: s. m. (Nd. 61).
Lögsagnarumdœmi Reykjavíkur.

1. Hreppsnefnd Seltjarnarneshrepps andmælir frv. til laga um að 
leggja þrjár jarðir úr hreppnum undir lögsagnarumdæmi Reykja- 
vikur og skorar á Alþingi að fella það. Brjef, dags. 6. mars. (Nd. 133).



Þskj. 299. Skrá um erindi til Álþingis 1922. 681

(Lögsagnarumdœmi Reykjavlkur).
2. Brjef sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu gegn þvi að leggja 

Árbæ og Artún í Mosfelishreppi undir lögsagnarumdæmi Reykja- 
vikur, dags. 11. mars, með mótmælum hreppsnefndar Mosfells- 
hrepps (í endurriti), dags. 7. mars, og 2 fskj. (Nd. Ík8).

3. Oddviti Mosfellshrepps mótmælir fyrir hönd hreppsnefndar frv. um 
að leggja Árbæ og Ártún, með fleiri jörðum, undir Reykjavík. Brjef,

| dags. 9. mars. (Nd. 205).

IHagnús Guðmundsson útgerðarmaður, sjá Sildartollur 6.
Margrjet Rasmus, sjá Málleysingjaskólinn.
Markaður, sjá Fiskmarkaður. 

j Máltræði islenskrar tungu, sjá Háskólinn 5—6.
I Málfærsla, sjá Hæstirjettur.
] Málleysingjaskólinn.
j 1. Forstöðumaður hans, frú Margijet Rasmus, beiðist 1500 kr. utan-

fararstyrks til þess að kvnna sjer nýjar aðferðir við daufdumbra- 
j kenslu. Brjef, dngs. 2. mars, með árituðum meðmælum nefndar-

manna i mentamálum, Guðm. Finnbogasonar og Sig. P. Sívertsens.
1 1 fskj. (Nd. 225).

2. Sama leiðijettir misskilning, fi am kominn út af umsókn hennar um
; utanfararstyrk. Brjef, dags. 27. mars. 1 fskj. (Ed. 33).
j Málsháttasafn, sjá Páll Þorkelsson.
] Meðallandssandur, sjómerki á, sjá Vitamál 2.
i Meiðingar, sjá Helgi Þórðarson Steinberg.
j Mentaskólinn.

1. Brjef rektors, dags. 7. nóv. 1921, um fjárveitingar til skólans 1923. 
(Nd. 40,i»).

j 2. Brjef rektors, dags. 8. mars, er í felst:
j a. svar við fyrirspurn Qvn. Nd. um skólagjöld i mentaskólanum,

b. kvörtun um húsþröng og kennaraskort skólans,
c. tilmæli um, að dyravörður fái 50 kr. þóknun á mánuði til ræst-

ingar, eins og áður var. (Nd. líO).
3. Stjórn lestrarfjelagsins »íþöku«, leitar fjelaginu 200 kr. styrks. Brjef, 

j ódags. (Nd. 226).
Montessorikensla. Frú Aðalbjörg Sigurðardóttir fer þess á leit, að Alþingí veiti 

j í fjárlögum 1923 4000 kr., til þess að senda konu utan, er vildi kynna
sjer og’ nema kensluaðferðir Dr. Mariu Montessori. Brjef, dags. 20.

I febr., með 3 fskj. (Nd. 47).
Mosfell í Grímsnesi, staðarhús þar, sjá Prestssetur 5. 

j Mosfellshreppur, sjá Laxveiði 1, Lögsagnarumdæmi Reykjavikur 2—3. 
Múlavegur í Húnavatnssýslu, sjá Vegamál 3.
Myndamót, sjá ólafur Hvanndal.
Myndhöggvaralist, sjá Námsstyrkur 4.
Mæling skipa, sjá Skipamælingar.
Mælitæki, sjá Löggildingarstofau.

A1J)U 1922. A. (34. lóggjafarping). ,
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Marfi Jónsson, sjá Gististaðir.
Námsstyrkur.

1. Brynjólfur Bjarnason sækir um 3000 kr. styrk til framhalds námi i 
náttúrufræði við háskólann í Kaupmannahöfn. Brjef, dags. 11. jan., 
með 2 prófvottorðum (N d. 111).

2. Sigurður Guðmundsson sækir um 1500 kr. styrk til framhalds námi 
sínu í byggingarfræði í Kaupmannahöfn. Brjef, dags. 24. febr. (N d. 171).

3. Þorleifur Eyjólfsson frá Grímslæk sækir um 1200 kr. styrk til að 
halda áfram námi í húsagerðarlist í þj’skalandi. Brjef, dags. 1. jan., 
með 2 vottorðum. (N d. 72).

4. Ásmundur Sveinsson sækir um styrk til íramhalds námi í mynd- 
höggvaralist við Iistaháskólann í Stokkhólmi. 2 fskj. ( Nd. 16).

5. Einar K. B. Einarsson, Markússonar, sækir um 2000 kr. styrk til 
söngnáms erlendis. P dags. 15. febr. 1 fskj. (Nd. 19).

6. Benedikt H Sigmunusson i Hafnarfirði leitai styrks handa dóttur 
sinni, Ingibjörgu, til að Ijúka námi við hljómlistarskólann í Kaup- 
mannahöfn. Brjef, dags. 2. mars. (N d. 103).

7. Hallur Hallsson leitar 2000 kr. styrks til þess að ljúka námi við 
tannlæknaskólann i Kaupmannahöfn, Brjef, dags. 21. febr. (Nd. 138).

8. Jónina Pálsdóttir hjúkrunarkona sækir um 1000 kr. styrk til þess að 
Ijúka námi í Danmörku. Brjef, dags. 19. jan., með 2 fskj. (Nd . 92).

9. Anna Breiðfjörð sækir um 2000 kr. styrk til hjúkrunarnáms í Krist- 
janíu. Brjef, dags. 3. mars, með 3 fskj. (Nd. 108).

10. Guðjón Eiríksson, kennari við Hvítárbakkaskólann, sækir um st}frk 
til náms í Danmörku. Brjef, dags. 29. jan. (Nd.  24).

11. Skúli Norðdahl bóndi á Úlfarsfclli leitar 3000 kr. styrks handa Har- 
aldi syni sínum, til þess að læra sútun skinna. Brjef, dags, 10. april. 
(Nd. 200).

Sbr. og Dýralækningar 1—2, Ingimundur Sveinsson, Páll Isólfsson, Ut- 
anfararstyrkur.

Náttúrufræðinám, sjá Námsstyrkur 1.
Náttúrufræðifjelagið.  Brjef Bjarna Sæmundssonar og dr. Helga Jónssonar, 

dags. 15. okt. 1921, um að fjelagið fái að halda sama styrk og verið 
hefir. (Nd.  40,ji).

Nordisk Fredsforbund, sjá Alþjóðamál.
Norskur sertdimaður.  Bjarni Jónsson frá Vogi sendir Alþingi til athugunar 

ummæli utanríkismálanefndarinnar norsku frá 1919—1920, í tillögum  
hennar um sendimann á íslandi. Brjef, dags. 27. mars. (Sþ. 31).

Nóra, gufubátur, sjá Vitamál 5.
Nuddlækningar, sjá Jón Kristjánsson.
Núpsskólinn, sjá Alþýðuskólar 3—4.
Nýyrkja, sjá Búnaðarfjelag íslands 2.

O rðasöfnun.  Þórbergur Þórðarson sækir um 2000 kr. styrk til þess að halda 
áfram orðasöfnun úr alþýðumáli, og auk þess 585 kr. til endurgreiðslu 
á prentunarkostnaði á »Leiðarvísi um orðasöfnun.« Brjef, dags. 22. 
febr., m eð 2 fskj. (Nd.  45).

/
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Organleikur, sjá Páll lsólfsson. 
ólafsQarðarbryggja, sjá Bryggjur 1.
ólafur  J. Hvanndal  myndamólari sækir um eftirgjöf á viðlagasjóðsláni til 

prentmyndagerðar, 4334 kr. að eftirstöðvum. Brjef, dags. 14. febr., með 
1 fskj. (Nd.  94). 

ólafur Rósenkranz, sjá Háskólinn 7.

P á ll Erlingsson, sjá Eftirlaun 4.
Páll.  fsólfsson orgelleikari beiðist 5000 kr. styrks í tvö ár til framhaldsnáms í 

Þýskalandi og Frakklandi, og til þess að leiðbeina ókeypis íslenskum  
organistum. Brjef, dags. 19. jan., með 4 fskj. (N d . Í04).

Páll G. Jónsson, sjá Dýralækningar.
Páll Eggert ólason , sjá Handritarannsóknir.
Pál l Porkelsson beiðist þess, að styrkur sinn til að vinna að málsháttasafni 

j megi haldast óbreyttur. Brjef, dags. 11. okt. 1921. (Nd.  40,j<).
j Petersen, A. L,  fyr símstöðvarstjóri í Vestmannaeyjum, endurtekur umsókn
j sina frá siðasta þingi (sjá Ed. 21 og Nd. 84, 1921) um uppbót á laun-
í um og skaðabætur fyrir atvinnumissi og mannorðsspjöll. Bijef, dags.
j 13. febr., með athugasemdum og 25 fskj. (Nd. 90).
j Pjetur Jónsson, bóndi á Borðeyri, sjá Borðeyri.
j Pjetur Á. ólafsson, sjá Síldarmat.
j Pjetur J. Thorsteinsson, sjá Síldartunnur.
1 Póstmál.  Áætlun aðalpóstmeistara um fjárveitingar til póstmála 1923. Brjef,
j dags. 22. sept. 1921. (Nd  40,9).
j Prentarafjelagið, prentsmiðjur, prentsmiðjueigendur, sjá Prentun þingtiðinda.
■ Prentun þingtiðinda.
I 1. Alit stjórna Hins islenska prentarafjelags og Fjelags íslenskra prent-
j smiðjueigenda um frv. til laga um að fella niður prentun á umræðu-
j parti Alþingistiðindanna. Prentað bijef, dags. 20. febr. (Sþ.  13).

2. Forstjórar prentsmiðjanna í Reykjavík senda fjárhagsnefnd Ed. síð-
asta tilboð sitt um prentuu skjalaparts og ræðuparts þingtíðindanna. 
Brjef, dags. 15. mars. (Ed.  21).

Prestaköll, sbr. Eftirlaun 1, Prestsmata af Grund, Prestssetur.
S Prestsmata af Grund.  B ijef biskups, dags. 27. febr., með áliti hans um frv. til 

laga um prestsmötu af Grund í Eyjafirði. (Ed. 17).
Prestsekkjur, sjá Eftirlaun 2. 

j Prestssetur.
) 1. Ingvar Nikulásson prestur að Skeggjastöðum sækir um 20 þús. kr.

styrk til þess að húsa staðinn þar. Bijef, dags. 3. mars, með 3 fskj. 
(Nd.  100).

2. Jón alþm. Baldvinsson sækir fyrir hönd Eiríks Helgasonar Öræfa- 
prests um 2000 kr. styrkauka til staðarhúsa að Sandfelli. Brjef, dags. 
23. febr. (Nd. 125).

3. Sigurður Jóhannesson Norland, prestur í Landeyjaþingum, sækir 
um 18 þús. kr. styrk til þess að koma upp íbúðarhúsi á prestssetr-

j inu Bergþórshvoli. Brjef, dags. 24. febr., m eð 2 fskj. (Nd. 121) og
brjefi biskups um sama efni, dags. 28. fébr., m eð 5 fskj. (Nd. 155).
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( Prestssctur).
4. Böðvar Bjarnason prestur að Rafnseyri fer þess á leit, að sjer verði 

endurgreiddar 4500 kr. af verði staðarhússins á Rafnseyri og eftir- 
stöðvar af tveim prestakallalánum á húsinu látnar niður falla, en 
að öðrum kosti sje viðurkéndur eignarrjettur sinn á þeim hluta 
hússins, sem hann hefir greitt. Brjef, dags. 13. febr. ( N d . 168).

5. Ingimar Jónsson prestsefni að Mosfelli í Grimsnesi beiðist styrks til 
að reisa að n5Tju staðarhúsin þar, er mjög sjeu fallin. Brjef, dags.
4. mars. (Nd . 224).

6. Kjartan Helgason, prestur í Hruna, sækir um að fá endurgreiddar 
úr rikissjóði kr. 2963,33, kostnað við aðgerð á staðarhúsinu þar, 
með brjefi biskups, dags. 2. des. 1921, og brjefi dóm s- og kirkju- 

málaráðuneytis, dags. 28. mars. 4 skjöl. (E d . 35).

Hafnseyri, staðarhús þar, sjá Prestssetur 4.
Raforka.  Verkfræðingarnir Sleingrímur Jónsson og Guðmundur Hliðdal fara 

þess á leit, að styrkur til leiðbeiningar um raforkunotkun verði hækk- 
aður upp i 15000 kr. Brjef, ódags. (N d . 40,<i).

Rafstöðvar.
1. Þingm. Mýramanna, Pjetur Þórðarson, leitar 5000 kr. lánsheimildar 

handa Borgarneshreppi til þess að fullgera rafveitu þar. Brjef, dags.
15. april. (Nd. 216).

2. Bæjarstjórn Seyðistjarðar óskar endurnýjunar á lánsheimild og 
ábyrgð á láni til rafstöðvar kaupstaðarins. Símskeyti, dags. 7. febr. 
(Ed.  56).

Rannsókn á steinoliukaupum, sjá Landsverslunin 2.
Refuveiðar.  Ólafur prófastur ólafsson frá Hjarðarholti sækir fyrir hönd Jóns 

bónda Guðmundssonar i Ljárskógum um einhverja viðurkenningu 
honum til handa fyrir gagn það, sem hann hefir unnið með refaveið- 
um. Brjef, dags. 9 mars, með 2 fskj. (Nd. 228).

Revðarfjörður, sjá Klæða- og sútunarverksmiðja.
Rjómabú, sjá Áslækjarrjómabú.
Ræktunarfjelög, sjá Búnaðarfjelag íslands 2.
Rögnvaldur Pjetursson prestur, sjá Sveinbjörn Sveinbjörnsson.

Sala á afurðum, sjá Viðskiftamál.
Salt og kol, halli á, sjá Landsverslunin 1.
Sambandsfjelag norðlenskra kvenna  beiðist 1000 kr. styrks til starfsemi sinn- 

ar. Brjef, dags. 1. febr., með 2 fskj. (Nd. 8). Sbr. og Bannlögin 3.
Sambandsmál .

1. Staðfest eftirril af gerðabók islenska hluta dansk-íslensku ráðgjafar- 
nefndarinnar, frá 1. des. 1920 til 30. nóv. 1921, með brjefi Jóhann- 
esar alþm. Jóhannessonar, dags. 6. febr. (Sþ.  6).

2. Einar Arnórsson próf. neilar því, að þingið hafi heimild til að lækka 
•þóknun til sambandslaganelndarinnar. Brjef, dags. 28. mars. (Ed. 36).

Sandíell i Öræfum, húsabætur þar, sjá Prestssetur 2.
Seley, þokulúður á, sjá Vitamál 2.
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Seltjarnarneshreppur, sjá Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 1.
Sendiherra í Kaupmannahöfn.  Brjef Sveins sendiherra Björnssonar til torsætis- 

ráðherra (Jóns Magnússonar), dags. 21. jan. 1921, um sendiherrastöð- 
una, tilkostnað sendiherra og launaþörf. 1 fskj. (Nd . 40,2).

Seyðisfjörður, rafstöð þar, sjá Rafstöðvar 2.
Siglingalög.

1. Skipstjórafjelagið »Aldan« i Reykjavik lætur uppi álit sitt og tillög- 
ur um frv. um breytingar á lögum um atvinnu við siglingar. Brjef, 
dags. 20. mars. (N d . 167).

2. 17 skipstjórar í Ólafsvik og á Hellissandi leita þess, að Alþingi breyti 
lögum um atvinnu við siglingar á þá leið, að slaka á skilyrðum  
fyrir stjórn smáskipa. Tvö brjef, dags. 20. og 23. jan. (Ed. 7).

3. Samskonar málaleitun írá 13 skipstjórum i Stykkishólmi. Brjef, dags.
3. febr. (E d . 15).

Siglufjörður, sjá Barnaskólinn á, Tollgæsla.
Sigurður Guðmundsson byggingafræðingur, sjá Námsstyrkur 2.
Sigurður Sigurðsson, búnaðartjelagsforseti, sjá íslendingur.
Sigurður Sigurðsson kennari, sjá Launamál 2.
Sigvaldi Kaldalóns læknir, sjá Læknishjeruð 3.
Siða, loftskeytastöð þar, sjá Símamál 8.
Sildarmat.  Pjetur Á. Ólafsson kaupm. fer þess á leit við Alþingi, aðþ aðfelli úr 

gildi synjun stjórnarráðsins um úttlutning á sild frá haustinu 1920, 
en til vara krefst hann 3800 kr. skaðabóta. Brjef, dags. 21. febr., með 
5 fskj. og brjefi atvm.ráðun., dags. 4. mars. (Nd. 81).

Síldartollur.
1. Forseti Fiskifjelagsins sendir Alþingi áskorun Fiskiþingsins 23. febr. 

um afnám eða lækkun á útflutningsgjaldi af sild, og fylgir rökstutt 
álit hans. Tvö samrit, ódags. ( Ed. 20 og Nd. 145).

2. Stefán alþm. Stefánsson beinir því til sjávarútvegsnefndar Nd., hvort 
eigi mundi fært að lækka nokkuð útflutningsgjald af síld. Brjef, 
dags. 1. mars. (N d . 82).

3. Borgarafundur á Siglufirði skorar á Alþingi að lækka útflutnings- 
gjald' af sild niður i eina kr. af tunnu. Simskeyti, dags. 18. april. 
(Ed. 49).

4. Loftur Loftsson útgerðarmaður beiðist endurgreiðslu að */* hlutum  
á útflutninsggjaldi af síld á árunum 1919—21, vegna gifurlegs skaða 
á sölunni. Brjef, dags. 1. mars, með 17 fskj. (Nd.  86).

5. Halldór Guðmundsson útgerðarmaður í Hafnarfirði beiðist af Al- 
þingi endurgreiðslu á útflutningsgjaldi og stimpilgjaldi af 1563 tunn- 
um sildar, 5157,90 kr., vegna stórtaps á sölu sildarinnar. Brjef, dags. 
27. febr., með 3 fskj. (Nd.  83).

6. Magnús Guðmundsson útgerðarmaður í Reykjavík beiðist, af sömu  
sökum, endurgreiðslu á útflutningsgjaldi og stimpilgjaldi af síld, kr. 
3309,90. Brjef, dags. 28. febr., með 1 fskj. (Nd. 87).

Síldartunnur.  Beiðni Björns Kalmans fyrir hönd Pjeturs J. Thorsteinssonar, 
dags. 22. febr., um endurgreiðslu á sildartunnutolli frá 1919 (sbr. 
Nd. nr. 304, 1921) með 13 fskj. (Nd. 54). Sbr. og Vöruvöndun.
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Síldarverkun.  Þorkell Þórðarson i Reykjavík sækir uni utanfararstyrk til þess 
að kynna sjer verkun og meðferð sildar í Noregi og Svíþjóð. Brjef, dags.
7. mars, með brjefum fjvn. og sjútvn. Nd. (Nd. 166). Sbr. og Fiskverkun.

Simamál .
1. Brjef landssímastjóra, dags. 12. okt. 1921, m eð áætlun um fjárveit- 

ingar til landssímans 1923. 3 skjöl. (Nd. 40,12).
2. Brjef sama, dags. 11. nóv. 1921, um lagningu nýrra sima 1922 og 

1923. (Nd.  40,.»).
3. Brjef þm. Snæfellinga, Halldórs Steinssonar, lil fjármálaráðherra, 

dags. 10. okt. 1921, um fjárveitingar til síma til Grundarfjarðar og 
um lagningu síma úr Borgarnesi að Hjarðarfelli þegar á næsta 
sumri (1922). (Nd.  40,u).

4. Brjef sýslum annsins í Snæfellsnessýslu um sima til Grundarfjarðar, 
dags. 25. febr. (Nd. 222).

5. Beiðni Jóns ólafssonar í Króksfjarðarnesi og Benedikts í Tjaldanesi 
Magnússonar um strandferðir á Breiðafirði og um síma frá Búð- 
ardal til Króksfjarðarness og vestur Barðastrandarsj7slu. Brjef, dags.
11. mars, (Nd.  153). Sbr. og Stradnferðir 5.

6. Askorun um sima að Skálum á Langanesi frá 81 búanda og kjós- 
anda á Út-Langanesi, dags. 2. jan. 2 fskj. (Nd. 119).

7. Askorun sýslufundar Árnessýslu, 20.—24. febr., um síma frá Borg 
i Grímsnesi um Biskupstungur austur í Hreppa, og liggi um læknis- 
setrið í Laugarási. (Nd.  157,1).

8. Þm. Vestur-Skaftfellinga leitar heimildar og meðmæla fjvn. Nd. til 
að flytja megi loftskeytastöð frá ísafirði og setja niður austur á Síðu. 
Brjef, dags. 19. apríl. (Nd.  2/4).

Sbr. og Petersen, A. L.
Sjómerki á Meðallandssandi, sjá Vitamál 2.
Sjúkrahús.

1. Jón A. Jónsson alþm. ítrekar beiðni sína frá fyrra þingi um stvrk 
til sjúkrahússbyggingar á ísafirði, alt að ‘ i  kostnaðar. Brjef, dags,
2. mars, með 1 fskj. (Nd. 105).

2. Brjef sýslumannsins i Arnessýslu, dags. 17. apríl, um að St. Josephs- 
systur taki að sjer sjúkrahúsið á Evrarbakka til rekstrar og umráða, 
og beiðni um rýmkun á skilyrðum fyrir fjárstyrk til sjúkrahússins, 
svo að þessu ráði megi framgengt verða. (Nd. 215).

Sbr. og Geðveikrahælið, Heilsuhæli, Holdsveikraspitalinn, Vífilsstaðir.
Skaðabætur, sjá Arni Theódór Pjetursson, Daníel Hjálmsson, Fjárkláðabað- 

anir, Helgi Pórðarson Steinberg, Kristján Jónasson, Petersen, A. L.
Skálar á Langanesi, sjá Simamál 6.
Skeggjastaðir í Bakkafirði, húsabætur þar, sjá Prestssetur 1.
Skip, til landhelgisgæslu, sjá Landhelgisgæsla 2, til vitaflutninga, sjá Vitamál

2 og 4 —6.
Skipakaup, sjá Botnvörpungakaup, Landhelgisgæsla, Vitamál.
Skipamœlingar .  Jóhannes Júlinusson sækir um 600 kr. styrk til þess að læra

að mæla skip. Brjef, dags. 4. mars. (Nd. 122).
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Skipstjórar, sjá Siglingalög.
Skjalarannsóknir, sbr. Handritarannsóknir, Þjóðskjalasafnið 2.
Skjöl í erlendum söfnum, sjá Handritarannsóknir, Þjóðskjalasafnið 2.
Skólagjöld, sjá Mentaskólinn 2.
Skólahús á Eiðuni, sjá Eiðaskólinn 2.
Skrifstofufje.

1. Skrá um skrifstofufje sýslumanna og bæjarfógeta, rneð brjefi dóms- 
málaráðuneytis, dags. 22. febr. (Nd. 51).

2. Áætlun bæjarfógetans i Reykjavik, dags. 14. nóv. 1921, um kostnað 
við bæjarfógetaembættið og fjárveitingu til þess 1923. (Nd. kO,i).

Sbr. og Lögreglustjórinu í Reykjavík.
Skuldir erlendis, sjá Viðskiftamál, sbr. og Rotnvörpungakaup 2.
Smábarnakensla, sjá Montessorikensla.
Smjörlikisgerð, sjá Aslækjarrjómabú.
Snurrevaad, sjá Dráttarnót.
Snœbjörn Bjarnason  trjesmiður á Laugavegi 70 B í Reykjavík sækir til Al-

þingis um 3000 kr. styrk til húsbyggingar fyrir sjálfan sig. Brjef, dags.
26. febr. (Nd. 73).

Snæbjörn Jónsson stjórnarráðsritari, sjá Launamál 1.
Spánarmál .

1. Bændur og útvegsmenn á Eyrarbakka, 71 talsins, telja sjer ekki 
fært að greiða tollhækkun á íslenskum Spánarfiski og skora á stjórn- 
ina að afstýra tollhækkun með hagkvæmustu ráðum, sem hugsan- 
leg eru til þess. Endurrit af brjefi, dags. 18. júlí 1921. (Nd. 63).

2. Bæjarstjórn Reykjavikur skorar á Alþingi að neyta allra ráða til að 
komast hjá breytingum á bannlögunum vegna Spánarsamninganna. 
Brjef borgarstjóra, dags. 3. mars. ( S þ . 20).

3. Ályktun 10. norræna bindindisþingsins, 6—10. júlí 1921, er varðar 
tollsamninga íslands og Noregs við Spán. Send með brjefi, dags. 30. 
júlí 1921. (Sþ. 37, 1921).

4. Fundur danskra bindindismanna í Kolding lætur í ljós þá ósk, að 
Islendingar fái borgið sjálfstæði sínu í Spánartollsmálinu. Símskeyti, 
undirritað Larsen-Ledet, dags. 19. febr. (Sþ.  10).

5. Landsnefnd bannmanna i Svíþjóð sendir Alþingi kveðju sina og 
vonar, að sjálfstæði Islands og sóma verði á engan hátt misboðið 
í Spánartollsmálinu. Símskeyti, dags. 28. febr. (Sþ.  16).

6. Bannmenn i finska ríkisþinginu senda Alþingi kveðju sína og hvatn- 
ingarorð vegna Spánarsamninganna. Símskeyti, dags. 4. mars. (Sþ.  27).

7. Stórstúkan i Hollandi mólmælir harðlega árás spönsku stjórnarinn- 
ar á íslensku bannlöggjöfina. Simskeyti, dags. 24. mars. (Sþ. 30).

8. Áskorun þjóðarbandalags bindindismanna í Bretlandi um að halda 
fast við bannlögin. Simskeyti, dags. 30. mars. (Sþ.  35).

9. Tvær þingsályktunartillögur út af Spánarsamningunuru, bornar fram 
í þingi Bandaríkjanna, önnur i öldungadeildinni, en hin i báðum  
deildum. Tillögunum fylgir íslensk þýðing og brjef Stórstúku lslands, 
dags. 5. njars. (Sþ.  46).

10. Simskeyti frá aðalformanni bindindisfjelaganna í Bandaríkjunum
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( Spánarm ál ).
nm ráðstafanir bindindisfjelaganna þar gegn spönsku kröfunni, með 
brjefi Stórstúkunnar, dags. 10. mars. (S þ . 47).

11. Samúðarskeyti frá Stórstúku Hollands, dags. 15. mars. ( S þ . 48).
12. Stórstúka Svíþjóðar óskar þess, að ísland megi varðveita heiður sinn 

sem fyrsta bannlandið i viðureigninni við Spánverja. Símskeyti, dags.
11. mars. (Sþ.  48).

13. Símskejrti frá Halgjem í Kristjaníu, dags. 22. inars, um horfur samn- 
inga milli Noregs og Spánar. ( S þ . 52).

14. Indriði Einarsson sendir, f. h. Stórstúkunnar, með brjefi, dags. 3. 
april, áskoranir til Alþingis vegna Spánarsamninganna frá:
a. Kvenfjelagi Fríkirkjusafnaðarins í Reykjavik.
b. Verkamannafjelaginu »Dagsbrún« í Reykjavík.
c. Frá 8 stúkum á Vesturlandi.
d. Frá stúkunni »Straumhvörf« á Flateyri. 8 skjöl. (Sþ. 50).

15. Áskoranir vegna Spánarsamninganna frá:
a. Ðandalagsfundi U. M. F. Vestijarða, 10. april.
b. Stúkunni »Dagrún« i Súgandafirði, 5. april.
c. »Hvitabandinu« í Reykjavik, 3. apríl. (Sþ.  51).

16. Stúkan »Akurblóm« á Akranesi mótmælir sjerhverri tilslökun á bann- 
lögunum vegna Spánarsamninganna. Brjef, dags. 15. mars. (Ed.  22).

Enn fremur hafði samvinnunefnd viðskiftamála handa í milli 
öll skjöl og skilríki stjórnarráðsins út af Spánarsam ningunum ; voru 
þau afhent beint af stjórninni og henni aftur, án þess að vera skráð 
i dagbækur þingsins.

Stefán Eiríksson, sjá Teiknikensla og trjeskurður.
Stefán Stefánsson skólameistari, sjá Flóra íslands.
Steingrímur Jónsson raffræðingur, sjá Raforka.
Steinoliukaup, sjá Landsverslunin 2.
Sterlingsferðir, sjá Strandferðir 1—4.
Strandasýsla, sjá Dala- og.
Strandferðir.

1. Brjef samgfn.ráðun. til samgm.nefndar Nd., dags. 16. febr., með
brjefi Eimskipafjelagsins, dags. 14. s. m., þar sem lagt er til að fella
niður áætlunarferð »Sterlings« 1. mars. (Nd. 23).

2. Brjef Eimskipafjelagsins, dags. 27. mars, um að fá samþykki stjórn-
arráðsins til þess að gera nýja ferðaáætlun fyrir »Sterling«. (Nd. 209).

3. Uppkast að nýrri ferðaáætlun fyrir »Sterling«, ásamt brjefi Eimskipa- 
fjelagsins um sama efni, dags. 27. mars. (Nd. 210).

4. Þingmenn Skagfirðinga vekja athygli samgöngumálanefnda á þvi, 
að Haganesvik sje ekki tekin upp í ferðaáællun »Sterlings« og skora 
á nefndirnar að sjá um, að svo verði gert. Brjef, dags. 25. mars. 
(Nd. 187).

5. Beiðni Jóns ólafssonar frá Króksfjarðarnesi og Benedikts í Tjalda- 
nesi Magnússonar um:
a. Strandferðaskip á hafnir í Gilsfirði.
b. S ty rk  til B re ið a f ja rð a rb á ts .
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c. Barðastrandarsima.
Brjef, dags. 11. mars. fSbr. og Símamái 5]. (Nd. 153).

6. »H.f. Djúpbáturinn« sækir um 4000 kr. styrk í eitt skifti, eða að 
ríkissjóður taki hlut í fjelaginu fyrir þeirri upphæð. Brjef, dags. 26. 

j jan., með rekstrarreikningi vjelsk. »Braga« 1921. (Nd. 5).
! 7..Sama fjelag sækir um 25 þús. kr. styrk til þess að halda uppi reglu-

bundnum férðum um ísatjarðardjúp. Brjef, dags. 26. jan. (Nd. 6).
j Strandvarnarskip, sjá Landhelgisgæsla 2.
1 Strandvarnir, sjá Landhelgisgæsla.
j Stgrktar- og slysttsjóður verkamanna i Dagsbrún. Brjef stjórnar sjóðsins, dags. 
j 80. nóv. 1921, um að sjóðurinn njóti áfram eigi lægri styrks en áður.

(Nd W,t).
j Stýrimannaskölinn. Brjef forstððumanns, dags. 3. okt. 1921, um fjárveitingar 
| til skólans. (Nd. 4ö,ai).
j Sútun, sjá Kiæða- og sútnnarverksmiðja, Námsstyrkur 11.
j Svanur, Breiðafjarðarbátur, sjá Vitamál 6.
j Sveinbjörn Sveinbjörnsson, tónskáld.

1. Rögnvaldur Pjetursson, prestur í Winnipeg, gerir Birni Kristjáns- 
syni grein fyrir hag Sveinbjarnar tónskálds Sveinbjörnssonar. 
Brjef, dags. 31. júli 1921. (Ed. 55,i).

2. Sami spyrst fyrir um, hvort Alþingi hafl hugsað nokkuð fyrir tón-
j skáldinu framvegis. Simskeyti á en«'.u, dags. 25. febr. (Ed. 55,2).
j Sýslumenn, sjá Skrifstofufje.
j Sýslusjóður Gullbringusýslu. Skýrsla sýslumanns um eftirstöðvar af lánum til
! sýslusjóðsins. Dagsett 21. febr. (Ed. 6ff).
] Sýsluvegasjóðir, sjá Vegamál 4.
1 Sænska stórstúkan, sjá Spánarmál 12.
1 Sænskir bannmenn, landsnefnd, sjá Spánarmál 5.
: Söfnuðir, sjá Kirkjumál 2.

Sögujjelagið ber sig upp undan því, að lækkaðar eru i fjáríagafrumvaTpi stjórn- 
arinnar fjárveitingar til Qelagsins og svo til dómasafns og AVþingiSbóka, 
og beiðist þess, að styrkur til Alþingisbóka verði hækkaður upþ i 2000

j kr., eins og var. Brjef, dags. 27. febr. (Nd. 74).
j Söngnám, sjá Námsstyrkur 5.

Tannlækníngar, sjá Námsstyrkur 7.
Taugaveiki, sjá Kristján Jónasson.

! Teiknikensla og trjeskurðar. Stefán Eiriksson sækir uni 2000 kr. styrk eins og 
ádur til kvöldskóla síns í teikningu og trjeskurði. Brjef, dags. 28. febr., 
með skýrslu um kensluna. (Nd. 80).

Tekjtukattar.
1. Fiskiveiðahlutafjelagið »Ýmir« i Hafnarfirði leitar endurgreiðslu á 

15106 kr. tekjuskatti, er þvf var gerður fyrir árið 1918, þar sem engu 
botnvðrpuskipafjelagi hafl verið gerðor tekjuskattur fyrir það ár

! nema HafnarQarðarfjelögmníin Iveimur. Brjef, dags. 11. febr. (Nd. 35).
2. Samskonas- beiðni frá flskiveiðahlutaQelagiuu »Víði« í Hafnarfirði, 
AlJ>t. 1922 Á. (34. löfgjafarþing). 37
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um endurgreiðslu á 31245 kr. tekjuskatti, er því var gerflur fyrir 
sama ár. Brjef, dags. 21. febr. (Nd. H ).

Tollgœsla. Brjef bæjarfógetans á Siglufirði, dags. 16. febr., um sjerstakan toll- 
vörð þar, með brjefi dómsmálaráðun., dags. 15. mars. (Nd. 156). 

Tunnur, tunnutollur, sbr. Síldartunnur, Yöruvöndun.
Tónskáld, sjá Sveinbjörn Sveinbjörnsson.

Umbúðir og gervilimir.
1. Læknafjelag Reykjavikur sækir um viðbót á námsstyrk umbúða- 

smiðs, og auk þess um styrk og lán úr rikissjóði lil þets að koma 
upp umbúðasmiðju og gervilima. 2 brjei, með brjefi Halldórs Arn- 
órssonar umbúðasmiðs, dags. 21. febr., og áætlun um stofnkostnað 
umbúðasmiðju. (Nd. 118).

2. Gisli Sigurðsson i Krossgerði á BeruQarðarströnd leitar alt að 2000 
kr. styrks til þess að fara til Þýskalands og fá sjer umbúðir vegna 
lama. Brjef, dags. 6. febr., með 1 fskj. og brjefi Sveins alþm. ólafs- 
sonar. (Nd. 219).

Umræðupartur Alþingistiðinda, sjá Prentun þingtiðinda.
Ungmennafjelag íslands. Sambandsstjórnin fer þess á leit, að styrkur til ung- 

mennaíjelaganna verði hækkaður upp í 5000 kr. Brjef, dags. 3. mars. 
(Nd. 117).

Utanfararstyrkur, sjá Arni Þorvaldsson, Ingimundur Sveinsson, íþróttir, 
Læknishjeruð 2, Málleysingjaskólinn 1, Montessorikensla. Sbr. og Náms- 
styrkur.

Utanrikismál, sbr. Norskur send.n uðnr, Sambandsmál, Sendiherra, Spánarmál. 
Útflutningsgjald af sild, sjá Síldartollur.
Útflutningur sildar, sjá Sildarmat.
Útgerð botnvörpunga, sjá Botnvörpungakaup.
Útsvarsskylda, sjá Laxveiði 1.

lfarðskip, sjá Landhelgisgæsla 2.
Vatnsnesviti, sjá Vitamál 3.
Veðurathuganir.

Brjef formanns veöurathuganastöðvarinnar, dags. 8. nóv. 1921, með 
áætlun um ijárveitingar til veðurathugana 1923. (Nd. 40,n).

Vegamál.
1. Brjef vegamálastjóra, dags. 23. nóv. 1921, með tillögum um Qár- 

veitingar til vegamála 1923. 3 skjöl. (Nd. kO,io).
2. Askorun sýslufundar Árnessýslu, 20.—24. febr., um:

a. endurbyggingu og viðhald vegarins frá Ingóltsijalli að Þjórs&rbrú. 
(Flóabrautar),

b. endurbyggingu á flutningabrautinni frá ölfusárbrú að Eyrar- 
bakka, að */* á rikiskostnað,

c. veg frá flutningabrautinni heim að Kolviðarhóli, (Nd. 157j —t).
3. Sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu beiðist endurgreiðslu úr ríkis- 

sjóði á hálfum viðgerðarkostnaði Múlavegar, að minsta kosti, 1166,76 
kr. Simskeyti sýslumanns, dags. 30. mars. (Nd. 218).
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(Vegamál).
4. Tvö brjef vegamálastjóra, dags. 5. april, með uppkasti að frv. um 

sýsluvegasjóði og 2 fskj. (Ed . 46 og Nd. 188).
5. Skýrsla sýslumannsins i Gullbringusýslu um fje það, seni varið hefir 

verið til vegarins frá Hafnarfirði til Keflavikur árin 1904—1913, 
dags. 21. febr. (Ed. 61).

6. Brjef vegamálastjóra um fjárveitingu úr bifreiðaskattsjóði til við- 
gerðar Keflavíkurvegarins, dags. 16. mars. (Ed. 23).

Yegavinnustjórar, sjá Daníel Hjálmsson, Eftirlaun 6.
Verslunarráð íslands, sjá Atvinnulög 1, Verslunarskólinn, Viðskiftamál 2. 
Verslunarskólinn. Verslunarráð íslands fer þess á leit, að skólanum verði veitt- 

ur að minsta kosti jafnmikill styrkur og á síðasta þingi. Ðrjef, dags.
27. febr. (Nd. 76).

Vestur-íslendingfr, sjá íslendingur.
Viðlagasjóðslán, sbr. Lán úr ríkissjóði.
Viðskiftamál.

1. Kaupfjelag Þingeyinga beinir til Alþingis þvi áliti sinu, að óhjá- 
kvæmilegt sje að banna innflutning á öllum vörum, sem þjóðin 
getur án verið, og nauðsynlegt að sala á afurðum komist undir 
eina stjórn og hafi rikisstjórnin eftirlit með andvirði seldra afurða. 
Ctdr. úr aðalfundargerð 28.—30. jan. (Nd. 41).

2. Verslunarráð íslands sendir Alþingi, með brjefi dags. 13. mars, ávarp 
með undirskrift margra kaupsýslumanna og annara kjósenda í 
Reykjavík um:
a. að landsverslun verði tafarlaust lögð niður,
b. engar takmarkanir á innflutningi,
c. fijálsa sölu afurða, og
d. að tóbakssölulögin verði hið bráðasta upphafin og engin þvilik 

lög sett á ný. (Nd. /46).
3. Erindi verslunarmannafjelags Akureyrar, dags. i jan., um að Al- 

þingi felli trv. um einkasölu á kornvöru, verði það fram borið, og 
geri ráðstafanir til að afnema landsverslunina. (Ed. 9).

4. Jón Laxdal kaupm. sendir formanni viðskiftanefndar álit og tillögur 
reykvískrar kaupmannaneindar um gjaldeyris- og gengismál. Brjef, 
dags. 29. mars. (Ed. 38).

5. Nefnd 5 manna, kosin á fundi kaupmanna i Reykjavik 14. okt. 
1921, beiðist þess af viðskiftanefndum beggja deilda, að mrga ráðg- 
ast við þær um ýms viðskiitamálefni, sjer i lagi skýrslugerð um 
skuldir íslendinga erlendis. Brjef, i tveim samritum, dags. 25. febr. 
(Ed. 16 og Nd. 67).

6. Stjórn Bandalags kvenna og stjórnir annara kvenfjelaga i Reykjavik 
senda Alþingi áskoranir um:
a. ihlutunarrjett kvenna um innflutningsbann á vörum, ef innflutn- 

ingshömlur komast á,
b. vöruvöndun og vöruflokkun innanlands og styrk til innlends 

iðnaðar. Brjef, dags. 7. mars. 1 fskj. (Sþ.  55).
Viðurkenning, sjá Dýralækningar 3, Fangavarsla, Refaveiðar,
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Vinnubrögð, bætur á, sjá Fiskverkun.
Vinnuvisindi, sjá Háskólinn 3—4, sbr. og Fiskverkun.
Vitamál.

1. Brjef vitamálastjóra, dags. 28. sept. 1921, með áætlun um fjárveit- 
ingar til vitamála 1923, 3 skjöl. (Nd . 40,ís).

2. Brjef sama, dags. 28. febr., um:
a. 400 kr. árleg eftirlaun handa Gesti Guðmundssyni vitaverði á 

Arnarnesi,
b. sjómerki á Meðallandssandi,
c. þokulúðurstöð á Seley eystra,
d. fje til vitagerða, og að æskilegt væri að setja sjerstök lög um 

byggingar vita, eins og er um brýr og sima,
e. Hvanneyjarvita við Hornaljörð, og
f. kaup á skipi i þarfir vitanna. (Nd . 77).

3. Hreppsnefnd Keflavikurhrepps leitar 5000 kr. styrks til endurgreiðslu 
á kostnaði við byggingu Vatnsnesvitans hjá Keflavik. Brjef, dags. 2. 
mars, með 5 fskj. (Nd. 13b, sbr. og Nd. 139.).

.  4. Brjef vitamálastjóra, dags. 4. mars, um kaup á gufubátnum »Kakala«
i þarfir vitanna. (Nd 128).

5. H/f. ísbjörninn býður gufubálinn »Nóru« til kaups fyrir 25 þús. kr. 
eða leigu fyrir 8 þús. kr. til vitaflutninga. Brjef, dags. 12. april. 
(Nd. 201).

6. Stjórn H/f. »Ðreiðafjarðarbátsins« býður kaup á mótorskipinu 
»Svani« til vitaflutninga, fyrir 80 þús. kr. Brjef, dags. 8. mars. með 
1 fskj. (Nd. 223).

7. Beiðni Þorvarðs Einarssonar vitavarðar i Gróttu, dags. 10. mars, 
um launabót, með brjefi vitamálastjóra, dags. 20. s. m., og 1 fskj. 
(Nd. 165).

Viðir, fiskiveiðafjelag, sjá Tekjuskattur 2.
Vífilsstaðir. Brjef heilsuhælislæknis, dags. 4. nóv. 1921, m eð áætlun um rekstr- 

arkostnað hælisins 1923, 2 skjöl. (Nd.  40,7).
Visindastörf og fræðiiðkanir, sjá Bogi Melsteð, Bjarni Sæmundsson, Guðm. G. 

Bárðarson, Hannes Þorsteinsson, Helgi Jónsson, Helgi Pjeturss, Orða- 
söfnun, Páll Þorkelsson, sbr. Ættarannsóknir.

Vjelbálar, sjá Öryggi báta.
Vjelstjóraskólinn.  Brjef forstöðumanns, dags. 7. nóv. 1921, um fjárveitingar til 

skólans 1923. (Nd.  40,22).
Vogaráhöld, sjá Löggildingarstofan.
Vöndun umbúða, sjá Vöruvöndun.
Vöruflokkun, sjá Viðskiftamál 6.
Vöruvöndun.  Jón beykir Jónsson itrekar bendingar sinar til Alþingis 1920 um 

vöruvöndun og umbúða, einkum á sildartunnum og kjöttunnum. Brjef, 
dags. 7. febr. (Nd. 137).

W illiam  Deacon’s Bank, sjá Botnvörpungakaup 2.

Hfirsetukvennafrœði.  Stjórn Ljósmæðrafjelags íslands fer þess á leit, að veittur



verði styrkur til útgáfu nýrrar yfirsetukvennafraedi. Brjef, dags. 3. mars. 
1 fskj. (Nd. 93).

Ymir, fiskiveiðafjelag, sjá Tekjuskattur 1.

Pingmálafundargerðir.
1. Úr Árnessýslu, sex, 12., 13.. 14., 16., 27. og 31. jan. (Nd. 33).
2. Úr Barðastrandarsýslu, Qórar, 28. nóv. og 22. des. 1921 og 22. jan. 

og 21. febr. 1922. (Nd 163).
3. Úr Borgarfjarðarsýsln, þrjár, 7., 9. og 19. dea. 1921. (Nd. 17).
4. Dr Dalasýslu fimm, 24., 25., 27. og 30. sept. og 1. okt. 1921. (Nd. 11).
5. Úr Eyjafjarðarsýsla, fimm, 4. og 10. des. 1921 og 16., 24. og 29. jan. 

1922. (Nd. 25).
6. Úr Gullbringu- og Kjósarsýslu, sex, 4., 5., 6., 9., 11. og 14. febr. 

(Nd. 34).
?. Úr Húaavatnssýslu, fimm, 20., 21., 23., 24. og 25. jaa. (Bd. 3).
8. Af Isafirði, 2. febr. (Nd. 29).
9. Úr Norður-ísatjarðarsýslu, sjö, 15. sept. og 16. des. 1921 og 14., 15., 

og 16. jan. og 1. og 2. febr. 1922. (Nd. 36).
10. Úr Suður-Múlasýslu, sex, 14., 15., 22., 24., 25. og 27. jan. (Nd. 20).
11. Úr Mýrasýslu, 11. febr. (Nd. 28).
12. Úr Rangárvallasýslu, tvær, 7. jan. (Nd. 2) og 9. jan. (Nd. 12).
13. Úr Skagafjarðarsýslu, fimm, 22., 24., 26., 27. og 30. jan. (Nd. 32).
14. Úr Austur-Skaftafellssýslu, 18. jan. (Nd. 37).
15. Úr Snæfellsnessýslu, þrjár, 16. og 17. sept. 1921 og 27. jan. 1922. 

(Ed. 7).
16. Úr Strandasýslu, þrjár, 10. nóv. 1921 og 14. og 16. jan. 1922. (Nd. 18).
17. Úr Strandasýslu, 11. febr. (landsmálafundur kjósenda að Borðeyri). 

(Nd. 132).
18. Úr Suður-Þingeyjarsýslu, 29. jan. (Nd. 39).

Þingtíðindi, sjá Prentun þingtiðinda.
Þingvellir, aðgerð á, sjá Pjóðmenjasafnið.
Pjóðjarðasala, sbr. Borðeyri.
Pjóðmenjasafnið. Brjef þjóðmenjavarðar, dags. 6. sept. 1921, um fjárveitingar 

til safnsins 1923 og um það, að tekin verði upp aftur Qárveiting til 
aðgerða á Pingvöllum. (Nd. 40,»).

Pjóðskjalasafnið.
1. Brjef þjóðskjalavarðar, dags. 30. sept. 1921, um fjárframlög til safns- 

ins 1923. (Nd. 40,2.).
2. Brjef þjóðskjalavarðar, dags. 27. febr., um að 1500 kr. fjárveiting til 

að ljósmynda skjöl i erlendum söfnum fái að standa óhögguð. 
(Nd. 68).

Pokulúður á Seley, sjá Vitamál 2.
Pórbergur Pórðarson, sjá Orðasöfnun.
Porkell Pórðarson, sjá Sildarverkun.
Porleifur Éyjólfsson, sjá Námsstyrkur 3.
Porsteinn Erlingsson, ekkja hans og börn, sjá Eftirlaun 3.
Þorvaldur Einarsson vitavörður, sjá Vitamál 7.
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Pór, sjá Landhelgisgæsla 3—5.
Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari ssekir um nokkra upphæð t. d. 3000 kr., 

til útbreiðslu sönglistar og ókeypis kenslu í fiðluleik. Brjef, dags. 2. 
mars. (Nd. Í2k).

Æfisögur, sjá Hannes Porsteinsson.
Æ ttarannsóknir. 10 islenskirfræðimenn beina þvi til Alþingis, hver nauðsyn væri 

að fá heim frá Ameriku Jósafat ættfræðing Jónasson, vegna ættvisi hans 
og afburða á þvi sviði, og fara þess á leit, að honum verði veittur 
sæmilegur styrkur til lifsviðurværis hjer á landi, enda njóti landið 
handrita hans. Brjef, dags. i febr., með 8 heftum af »Syrpu« og »Ing- 
ólfsætt«, rakinni til núlifandi manna, með hendi Jósafats. (Nd. 88).

örnefnalýsingar, sjá FornleifaQelagið.
örgggi báta. Bjarni skipasmiður Porkelsson býðst til að takast á hendur eft- 

irlit með útbúnaði og öryggi vjelbáta, sem notaðir eru til fiskiveiða 
eða flutninga með ströndum fram, og mælist til Qárveitingar i þessu 
skyni. Brjef, dags. 23. febr., með 1 fskj. og brjefi sjávarútvegsnefndar 
Nd., dags. 2. mars. (Nd. 56).
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